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RESUMO 

0 presente estudo pretende contribuir para o debate sobre a violencia na escola e 
sobre como estabelecer medidas preventivas dentro do enfoque de que a melhor 
forma de prevenc;ao e a uniao de esforc;os entre a familia, a escola e a Policia Militar. 
As ac;oes de prevenc;ao nas escolas abrangem uma diversidade de tratamentos, de 
publicos-alvo, visando a prevenir diferentes comportamentos e diferentes problemas. 
Ha situac;oes que tern como alvo apenas os alunos, outras afetam alunos e 
professores, e ainda aquelas que buscam atingir a comunidade escolar. Mostra-se 
como a escola, a comunidade, 6rgaos governamentais e a Polfcia Militar podem dar 
uma contribuic;ao no combate a violencia cotidiana que permeia a escola. Atuar na 
prevenc;ao e no combate a violencia escolar e tarefa das mais importantes, pois e 
nas escolas que estao sendo formados os cidadaos do futuro. Assim, a Polfcia 
Militar em parceria com a Secretaria de Educac;ao aproxima-se da comunidade 
realizando atividades preventivas com a participac;ao de todos. Foi feita uma 
pesquisa explorat6ria, qualitativa, nao-experimental com pesquisa bibliografica e 
empirica em documentos, livros, pesquisa em 6rgaos governamentais a fim de 
destacar o papel da escola, do professor, da familia, bern como da Policia Militar na 
prevenc;ao da violencia escolar. Para tanto, estabelecem-se ac;oes coletivas da 
familia, da escola e da Policia Militar no combate a violencia escolar, identificando 
medidas preventivas no combate a violencia escolar e ao vandalismo, bern como 
verificando as competencias e atribuic;oes da escola, familia e da Policia Militar no 
combate a violencia escolar. Obteve-se como resultado nessa pesquisa a 
constatac;ao de que existem programas governamentais no Estado do Parana, seja 
pela participac;ao da Secretaria de Educac;ao, seja pelas ac;oes da Polfcia Militar com 
a Patrulha Escolar Comunitaria, a qual vern desenvolvendo parcerias com a 
participac;ao de toda a comunidade escolar, o que demonstra pelas atividades 
desenvolvidas que o envolvimento da familia, cada urn consciente do seu papel, da 
comunidade, compreendida aqui sua relevancia, e a alternativa mais real de se 
combater a violencia escolar. Assim, esses programas devem continuar sendo 
aplicados e, ainda, aqueles que por ventura nao estao sendo desenvolvidos, haja 
esforc;os conjuntos no sentido de implantac;ao o mais breve possivel. 

Palavras-chave: Escola; Familia; Violencia; Prevenc;ao; Policia Militar; Programas 
de prevenc;ao. 
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ABSTRACT 

The present study intends to contribute for the debate on the violence in the school 
and on how to establish preventive measures inside of the focus that the best 
prevention form is the union of efforts among the family, the school and the Military 
Police. The prevention actions in the schools include a diversity of treatments, of 
target public, seeking to prevent different behaviors and different problems. There are 
situations that have as target just the students, another affect students and teachers, 
and still those that look for reach the school community. It is shown how the school, 
the community, governmental departments and the Military Police can give a 
contribution in the combat to the daily violence that permeates the school. To act in 
the prevention and in the combat to the school violence is one of the most important 
tasks, because it is at the schools that the citizens of the future are being formed. So, 
the Military Police in partnership with the Education Department approaches to the 
community, accomplishing preventive activities with the participation of everybody. It 
was made an exploratory, qualitative and no-experimental research with 
bibliographical and empiric research in documents, books, research in governmental 
departments in order to detach the paper of the school, of the teacher, of the family, 
as well as of the Military Police in the prevention of the school violence. For so much, 
they were established class actions of the family, of the school and of the Military 
Police in the combat to the school violence, identifying preventive measures in the 
combat to the school violence and the vandalism, as well as verifying the 
competences and attributions of the school, family and of the Military Police in the 
combat to the school violence. It was obtained as result in that research the 
verification that government programs exist in the State of Parana, through the 
participation of the Education Department or the actions of the Military Police with the 
Community School Patrol, which is developing partnerships with the participation of 
the whole school community, what demonstrates through the activities developed 
that the involvement of the family, each one conscious of its role, and of the 
community, understood its relevance in here, is a more realistic alternative of 
combatting the school violence. So, those programs should continue being applied 
and, still, those that are not being developed by fortune, that there will be united 
efforts in sense of their implantation the more possible abbreviation. 

Keywords: School; Family; Violence; Prevention; Military Police; Prevention 
programs. 
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1 INTRODUCAO 

Todos os dias ocorrem manifestag6es da imprensa em relagao ao aumento 

da violencia nas escolas, mostrando-a nas relag6es aluno-professor, aluno-diretor, 

comunidade-escola. 

Este trabalho tern a intengao de contribuir para o debate sobre a violencia na 

escola e sobre como estabelecer medidas preventivas dentro do enfoque de que a 

melhor forma de prevengao e a uniao de esforgos entre a familia, a escola, a Polfcia 

Militar, a qual pode e deve ser identificada como principia basilar da polfcia 

Comunitaria, filosofia estrategica em que esta incluido este tema; assim, todos 

atuando como agentes socializadores oportunizarao condig6es para que a crianga e 

os jovens se desenvolvam de modo saudavel 

A reflexao sobre a violencia na escola e sua prevengao deve ultrapassar 

barreiras fisicas e de carater punitive para seguir em uma discussao em torno da 

melhor e mais duradoura prevengao do desenvolvimento saudavel e como isso exige 

melhores condig6es de aprendizagem. 

0 papel que a escola desempenha na vida das criangas e jovens faz com que 

eta seja urn importante agente transformador do processo de socializagao. lsso se 

deve, em grande parte, as mudangas ocorridas na composigao das familias e a 

entrada maciga das mulheres no mercado de trabalho. 

A partir desse novo contexte, os educadores, entao, devem estar conscientes 

da ampliagao de seu papel. 0 fato e que, direta ou indiretamente, a escola passou a 

ter outras responsabilidades, alem daquela de prover os conteudos educacionais 

tradicionais, pois e nas escolas que milhares de criangas aprendem a se relacionar 

umas com as outras, adquirem valores e crengas, desenvolvem senso critico, auto

estima e seguranga. 

Esse papel tern ainda maior importancia quando ha, na comunidade, uma 

rede de servigos de protegao social que de urn atendimento suplementar a essas 

criangas ejovens, naqueles intervalos em que o termino do periodo escolar e a volta 

de seus pais para casa. Nesses contextos, a escola pode ser, e com frequencia o e, 

o unico local onde criangas e jovens tern urn contato estruturado com adultos outros 

que a familia. 
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Quando se reporta ao termo "violemcia", relevante ressaltar que pode envolver 

desde agressoes graves ate pequenas incivilidades que acontecem na escola. 0 

problema pode tornar-se impensavel devido aos inumeros tipos de situa<;oes 

envolvidas ou pode, simplesmente, passar a criminalizar e estigmatizar padroes de 

comportamento comuns no ambiente escolar. 

A qualidade da experiemcia escolar e o born desempenho escolar sao 

reconhecidamente fatores de prote<;ao contra o risco de se envolverem em 

problemas. 0 fato de as crian<;as permanecerem por periodos nas escolas pode 

explicar a necessidade de se ter programas de preven<;ao de violemcia aplicados em 

escolas. 

A escola e o local onde as crian<;as podem desenvolver suas habilidades e 

seus potenciais. E urn agente-chave na promo<;ao do desenvolvimento saudavel das 

crian<;as e jovens. lsso faz com que se tenha uma transi<;ao bem-sucedida para a 

fase adulta, o que pode significar urn distanciamento dos jovens da violemcia, das 

drogas e do fracasso escolar. 

0 presente estudo pretende, entao, mostrar como a familia, a escola e a 

Policia Militar podem atuar juntas na preven<;ao da violencia escolar, para tanto 

visou-se a estabelecer a<;oes coletivas da familia, escola e da Policia Militar no 

combate a violencia escolar, identificar medidas preventivas no combate a violencia 

escolar, identificar medidas preventivas no combate ao vandalismo, bern como 

verificar quais as competencias e atribui<;oes da escola, da familia e da Policia Militar 

no combate a violencia escolar. 

Para tanto, distribuiu-se o presente estudo em capitulos; no primeiro capitulo, 

uma lntrodu<;ao, em que se incluiu o problema a ser discutido, a justificativa e os 

objetivos elencados, que nortearam o presente trabalho. Em seguida, teve-se o 

referencial te6rico, em que foram feitas pesquisas bibliograficas, sendo destacados 

pensamentos de varios estudiosos sobre a violencia, sua rela<;ao com a escola e 

com a preven<;ao, tambem o papel da familia na educa<;ao e a atua<;ao da Policia 

Militar na preven<;ao da violencia, com alguns de seus programas. No terceiro 

capitulo, foram selecionados alguns programas de preven<;ao a violencia escolar. No 

quarto capitulo, foi estabelecida a metodologia empregada com as informa<;oes 

obtidas sendo analisadas, e os resultados discutidos. Por fim, foram feitas algumas 

considera<;oes conclusivas retomando aspectos salientados ao Iongo do trabalho. 
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1.1 PROBLEMA 

A escola desempenha urn papel extremamente importante, seja no presente 

quanta na preparagao para o futuro de cada urn, embora apresente em 

determinadas circunstancias casas de viol€mcia. Essa viol€mcia, em muitos casas, au 

e tratada como urn caso de policia, au e subestimada. 

Este estudo pretendeu mostrar como a familia, a escola e a Policia Militar 

podem atuar juntas na prevengao da violencia escolar. 

lmportante registrar que as agoes de prevengao nas escolas abrangem uma 

diversidade de tratamentos, de publicos-alvo, e tern como objetivo prevenir 

diferentes tipos de comportamentos problema. Ha situagoes que tern como alva 

apenas as alunos, outras afetam alunos e professores, e ainda aquelas que buscam 

mudangas no espago ffsico da escola 

Sao agoes que visam a informar aos jovens sabre as riscos de alguns 

comportamentos, outras visam a mudar valores e atitudes. Outras ainda sao 

programas de aprendizagem social e emocional a fim de lhes proporcionar 

alternativas para administrarem situagoes de risco. 

A violencia protagonizada pelos jovens nas escolas e uma realidade inegavel. 

A sociedade tera que se organizar e insurgir-se ativamente contra este fenomeno. 

De igual modo, a escola tera que ajustar as seus conteudos programaticos e 

acercar-se mais as criangas. Devido as exigencias, as famflias muitas vezes 

destituem-se da sua fungao educativa, delegando-a a escola. No meio de toda esta 

confusao, estao as criangas, que, atuam conforme aquila que observam e agem 

consoante as estimulos do meio. Meio esse que par vezes oferece modelos de 

conduta e referencias positivas questionaveis. 

E de se constatar a relevancia dos contextos sociais dos jovens, aparecendo 

bern focados como fatores desencadeantes de comportamentos violentos a 

desagregagao familiar, a pouca au inexistente atragao pela escola, o grupo de 

amigos portadores de armas, consumo de alcool, cigarro e ate drogas e o acesso 

excessivo aos programas de televisao, internet, etc. 

Os comportamentos violentos na escola tern uma intencionalidade lesiva. 

Podem ser ex6genos, au seja, determinados de fora para dentro, como acontece 
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nos bairros degradados invadidos pela miseria e pela t6xico-depend€mcia, em que 

agentes estranhos ao meio o invadem e destroem; pode tratar-se de violencia contra 

a escola, em que alunos-problema assumem urn verdadeiro desafio a ordem e a 

hierarquia escolares, destruindo material e impondo urn ambiente de desrespeito 

permanente; ou sao simplesmente comportamentos violentos na escola, que 

ocorrem, sobretudo, quando esta nao organiza ambientes suficientemente tranqUilos 

para a construc;ao de valores espedficos deste local. A violencia pode ser 

desencadeada a partir de muitas situac;oes de indisciplina que nao foram resolvidas 

e que constituem a origem de urn comportamento mais agressivo. 

Para combater a violencia, a escola deve analisar a forma como e exercido o 

seu controle, deve organizar-se pedagogicamente para conseguir deter a violencia 

nao s6 no seu interior, mas tambem no exterior. 

Da mesma forma, a familia deve exercer o seu papel na educac;ao, nao 

transferindo para a escola toda a formac;ao de seu filho. 

Nesse contexto, deve-se perguntar qual o papel da escola, da familia, ainda, 

e ate, se ha, e quando ocorre, necessidade de intervenc;ao da Polfcia Militar, ou em 

conjunto com esses, seja em atuac;ao preventiva ou ate mesmo na repressao a 

algum ato ilicito, quando ja ultrapassada a participac;ao da familia e da escola. Ousa

se dizer, inclusive, que a escola nao e Iugar de "polfcia". E Iugar de alunos, 

professores, pais, educadores, ensino, conhecimento, aprendizagem. Mas, no atual 

cenario, as vezes, a policia passa a ser o primeiro recurso quando, 

pedagogicamente, deveria ser urn dos ultimos. Essa e a nossa realidade. 

Neste contexto e que o presente estudo pretendeu, assim, mostrar como a 

familia, a escola e a Policia Militar podem atuar juntas na prevenc;ao da violencia 

escolar, devolvendo a escola a tranquilidade necessaria a este importante ambiente 

comunitario e social. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A violencia nas escolas nao e urn fenomeno novo. Mas tern tornado 

proporc;oes tais que a escola nao sabe que medidas tomar para resolver este 

problema. 
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Com base nisso, e necessaria que se reflita sobre violemcia e suas 

consequencias no ambiente escolar, sobre de que forma a familia em conjunto com 

a escola, e com a participa<fao, quando necessaria, da Policia Militar, podem atuar 

na preven<fao da violencia escolar. Assim, poder-se-a garantir urn ambiente escolar 

seguro que proporcione a forma<fao de verdadeiros cidadaos. 

Torna-se relevante sensibilizar pais e educadores para identificar diferentes 

formas de preven<fao. Quando se fala em violencia na escola, pensa-se logo em 

crimes, homicidios, tiros, trafico, etc; embora isso seja mais impactante, nao ocorre 

em todas as escolas, e em rela<fao a isso a escola pode fazer muito pouco. E preciso 

eliminar essa visao estereotipada da violencia escolar. 

Com este estudo, pretendeu-se mostrar como a escola e a comunidade 

podem dar uma grande contribui<fao no combate a violencia cotidiana. Essa 

violencia aparentemente leve, brincadeiras de mau gosto, das agressoes verbais, do 

clima de desordem e desrespeito nao pode ser negligenciada. Nessa esfera, a 

escola pode fazer a preven<fao e evitar ocorrencias graves. E importante lembrar que 

os conflitos interpessoais existentes nas escolas nao devem ser transformados em 

violencia. 

Para a preven<fao, ha a necessidade de uma participa<fao de toda a 

comunidade escolar em projetos coletivos integrados a realidade da escola. A a<fao 

pode ser efetiva quando esta integrada ao projeto pedag6gico e quando se trabalha 

com a media<fao de conflitos. Os conflitos diarios acontecem, devem ser tratados de 

forma que nao virem violencia. 

Relevante mencionar que e no ambiente escolar que as crian9as aprendem a 

se relacionar umas com as outras, adquirem valores e cren<fas, desenvolvem urn 

senso critico, auto-estima e seguran<fa. Todavia,quando prevalece urn clima hostil, 

de incivilidade e desrespeito, a probabilidade a violencia se propaga pela sociedade. 

Nao basta a escola apenas conteudos educacionais, e preciso uma uniao de 

esfor<fOS em atividades preventivas. Essa uniao de esfon;os deve visar a 

instrumentos que possam ser implementados numa abordagem preventiva a fim de 

que possa ser superada a violencia que ocupa o ambiente escolar. 

Portanto, espera-se que o resultado deste estudo possa contribuir para o 

estabelecimento de a96es coletivas no combate a violencia escolar, refor9ando e 

fortalecendo as a96es de Policia Comunitaria que estao sendo gradualmente 

implantados e implementados, nao s6 no Parana mas tambem em todo o pais. 
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1.3 OBJETIVOS 

Neste item serao apresentados o objetivo geral e os objetivos especificos que 

irao nortear todo o desenvolvimento desse trabalho. 

1.3.1 Objetivo geral 

Estabelecer agoes coletivas da familia, escola e da Pollcia Militar no combate 

a vioiE3ncia escolar. 

1.3.2 Objetivos especificos 

a) identificar medidas preventivas no combate a violencia escolar; 

b) identificar medidas preventivas no combate ao vandalismo; 

c) verificar quais as competencias e atribuigoes da escola, da familia e da 

Pollcia Militar no combate a violencia escolar. 

---------- ------------------------------------
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2 REFERENCIAL TEORICO 

A fim de subsidiar este trabalho, foi feita uma leitura de obras de estudiosos, 

em violemcia nas escolas, de legislagoes pertinentes, de legislagoes afetas a Pollcia 

Militar. Abaixo, foi feita, inicialmente, uma abordagem superficial sabre educagao 

para depois tratar da violencia, sua relagao com a escola, a relagao da prevengao e 

a violencia, o papel da familia na educagao, e a Pollcia Militar na prevengao da 

violencia escolar. 

A educagao deve privilegiar o ser humano como urn todo, capacitando-o para 

que tenha consciencia da sua identidade, bern como do meio em que vive, assim, 

refletir sabre educagao e refletir sabre o proprio ser humano. 

Como e urn bern publico fundamental para a sociedade, a escola deve 

englobar o professor, a familia e a escola em si para desempenharem a fungao de 

formar cidadaos para o futuro, dando assistencia e cobertura em conjunto, 

transformando simples reunioes de pais e escola numa atividade produtiva, de 

acolhimento de problemas e de troca de informagoes e capacitagao para resolver os 

problemas da comunidade e da escola, em particular aqueles referentes a violencia 

e a escolarizagao desses problemas tambem. 

As pessoas sao movidas pela convicgao de que e tarefa essencial da 

educagao escolar superar e afastar todos os dias as ideias obscurantistas contidas 

no preconceito, nas discriminagoes raciais, sociais e nos problemas reais. E a 

violencia, nesse contexto, e urn problema real, como tambem a policializagao desses 

problemas tambem e real. 

2.1 VIOLENCIA 

A violencia na escola e urn fenomeno social. Em muitas cidades, as escolas 

sao palco de situagoes de violencia. Quase sempre, a violencia nao e urn ato 

gratuito, mas uma reagao aquila que a escola significa, ou, ainda pior, aquila que ela 

nao consegue ser. 
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No Brasil, desde a decada de 90 a violencia nas escolas vern adquirindo 

relevancia, o que faz com que seja a tematica abordada de diversas perspectivas. 

Assim, de urn problema que era restrito a manifestac;oes de agentes externos contra 

o patrim6nio publico, comec;a a ser relacionado as condic;oes de violencia social, ou 

seja, a violencia que surge dentro da instituic;ao escolar a partir das relac;oes entre 

seus membros. 

De maneira geral, a palavra violencia, para Laterman, "e bastante utilizada e 

normalmente vern carregada de uma valorac;ao negativa. 0 oposto de violencia, no 

cotidiano, e paz (embora o oposto de paz nao seja somente violencia)." 0 autor 

salienta ainda que em relac;ao a educac;ao, o termo violencia "vira plural; sao as 

diversas manifestac;oes da violencia que se procura entender". (LATERMAN, 2000, 

p.25). 

Nao se pode negar que o termo "violencia" passou por uma 

reconceitualizac;ao e isso deve-se principalmente ao reconhecimento dos direitos 

sociais e ao aumento do exercicio da cidadania vivenciada pela populac;ao, pois 

muito do que antes nao era considerado como sendo violencia, atualmente e assim 

considerado. Hoje, portanto, esses acontecimentos sao vistas com outros olhos e 

deixaram de ser praticas costumeiras de regulamentac;ao das relac;oes sociais. 

Violencia, segundo Chaui (2007), e uma palavra que 

vern do latim e significa: 1) tudo o que age usando a fon;a para ir contra a 
natureza de algum ser; 2)todo ato de forc;a contra a espontaneidade, a 
vontade e a liberdade de alguem (e coagir, constranger, torturar, brutalizar); 
3) todo ato de viola9ao da natureza de alguem ou de alguma coisa 
valorizada positivamente por uma sociedade; 4) todo ato de transgressao 
contra aquelas coisas e a96es que alguem ou uma sociedade define como 
justas e como urn direito; 5) e urn ato de brutalidade, sevfcia e abuso ffsico 
e/ou psiquico contra alguem e caracteriza rela96es intersubjetivas e sociais 
definidas pela opressao, intimida9ao, pelo medo e pelo terror. 

A violencia pode manifestar-se de forma fisica, moral, psicol6gica e simb61ica, 

apresentando-se difundida em situac;oes de humilhac;ao, exclusao, ameac;as, brigas, 

desrespeito, indiferenc;a, omissao e negac;ao do outro. 

Para Bernard Charlot (apud ABRAMOVAY et. al., 2002, p. 92), a violencia 

escolar e classificada em tres niveis: 

a) a violencia - golpes, ferimentos, violencia sexual, roubos, crimes, 

vandalismo; 
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b) incivilidades - humilhaQ6es, palavras grosseiras, falta de respeito; 

c) violencia simb61ica ou institucional - falta de sentido em permanecer na 

escola por tantos a nos; o ensino como um desprazer, que obriga o jovem a 

aprender materias e conteudos alheios aos seus interesses; as imposiQ6es 

de uma sociedade que nao sabe acolher os seus jovens no mercado de 

trabalho; a violencia das relaQ6es de poder entre professores e alunos; a 

negaQao da identidade e satisfaQao profissional aos professores, a sua 

obrigaQao de suportar o absenteismo e a indiferenQa dos alunos. 

Para Laterman (2000, p.36), o que leva ao clima de violencia e inseguranQa 

na escola nao sao necessariamente atos de violencia em si, mas antes aqueles atos 

chamados de incivilidades. Para ele, 

a violencia sao crimes e delitos mas ela nao e essencialmente isso no meio 
escolar; o verdadeiro problema nos parece ser o da incivilidade que 
desorganiza atualmente o mundo escolar nos seus estabelecimentos 
desfavorecidos criando uma crise de sentido, as vezes dramatica, urn 
sentimento de inseguranc;:a que e muitas vezes imaginario. A violencia 
desorganizadora surge do inesperado. 

Por incivilidade entende-se uma grande gama de fatos indo da indelicadeza, 

ma criaQao das crianQas ao vandalismo, passando pela presenQa de vagabundos, · 

grupos juvenis. As incivilidades mais inofensivas parecem ameaQas contra a ordem 

estabelecida transgredindo c6digos elementares da vida em sociedade, ode c6digo 

de boas maneiras. Elas podem ser da ordem do barulho, sujeira, impolidez, tudo que 

causa desordem. (DEBARBIEUX, apud LATERMAN, 2000, p. 37) 

A presenQa de incivilidade caracteriza tanto a crise da eficacia socializadora 

da escola quanta as insatisfaQ6es dos alunos em relaQao a ela. Desse modo, fica 

patente a dificuldade de a escola impedir que as incivilidades assumam, assim, 

formas de conflito que invadam um espago democratico. 

Quando se tala em incivilidade, esta-se afirmando que o que esta ocorrendo 

atualmente e regressao no estagio de evoluQao secular dos costumes construfda 

pelas gera96es que nos antecederam. 

lncivilidade seriam aquelas manifestaQ6es de dificil identificaQao, mescladas 

no cotidiano escolar. E resultante da pequena delinquencia, de casos que nao sao 

controlados. Em nao havendo nenhum tipo de reprovaQao a esses geradores de 
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tens6es no cotidiano, "as vitimas ficam com a impressao de desordem, violencia e 

de ausencia de regras". (CUBAS; ALVES; RUOTTI, 2006, p.37) 

A respeito, afirma Debarbieux (apud LATERMAN, 2000, p. 37), "nao se trata 

de negar a realidade dos delitos mas de nao exagera-los." 

Corroborando com esse pensamento, "a construc;ao de como se define 

violencia escolar deve ocorrer a partir das particularidades de urn determinado 

contexte". (CUBAS; ALVES; RUOTTI, 2006, p.24) 

Assim, nao se esta tratando da violencia de uma forma generica; esta-se, sim, 

tratando das manifestac;oes que ocorrem no meio escolar, que necessariamente nao 

sao casos que exigem atuac;ao especificamente repressiva, nao sendo, portanto, 

caso de policia. 

A nao-atuac;ao faz com que atos de incivilidade sejam repetidos, o que faz 

com que as vitimas acabem abandonando o corpo social a que pertencem, 

passando a evitar as areas coletivas por representarem a desordem, em que a 

vontade do mais forte prevalece. Urn exemplo disso podem ser as depredac;oes, 

que afetam o estado fisico das escolas. Sobre isso, assim se manifestam Pinto e 

Reis ( 1992, p.175): "a depredac;ao e fruto da deteriorac;ao das relac;6es que 

perpassam a escola; resultado da agressao que a escola faz a comunidade quando 

a alija do processo educative". 

Urn dos efeitos da proliferac;ao e da repetic;ao dos atos de incivilidades e a 

instaurac;ao de urn sentimento de abandono do espac;o publico e de impunidade. Ao 

mesmo tempo, as vitimas de incivilidades sentem-se desprotegidas, estimulando a 

falta de confianc;a nas instituic;oes e a ausencia do sentimento de cidadania, o que 

pode leva-las a deserdar de espac;os coletivos (como a escola). A proliferac;ao de 

incivilidades tambem pode sera porta de entrada para violencias mais duras. 

Sobre isso, destacam Abramovay e Rua (2002, p.157 et. seq.): 

Num ambiente como esse, a "lei do silencio" e a lei do mais forte imperam. 
As testemunhas e vitimas nao comentam o vista, o sabido par temor da 
represalia ou de ser estigmatizado, o que fortalece a cultura do medo. 
Revela-se, ainda, a vulnerabilidade dos mais fracas, decorrente da 
intimidac;:ao fisica e verbal, banalizando a violencia e fazendo com que os 
diferentes atores se sintam desprotegidos. lsso implica, par sua vez, a 
sensac;:ao de falta de seguranc;:a, de desordem e de impunidade, o que gera 
a desorganizac;:ao do espac;:o publico. 

0 fenomeno da violencia escolar e mais critico, principalmente em escolas 

publicas da periferia o que reflete as desigualdades sociais que existem na 
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sociedade. Agressoes, desacato, amea<;as, porte de armas, furtos e roubos 

contribuem para a frustra<;ao dos alunos, resultando em reprova<;ao, falta de 

perspectivas e comportamento agressivo nas rela<;5es com os professores. 

No ambiente educacional ha diferentes vertentes na analise da violencia 

presente no seu cotidiano: ha aquela de vertente sociol6gica em que a violencia teria 

rafzes externas as praticas escolares; e as de cunho psicologizante, na qual eventos 

conflituosos estariam relacionados a uma estruturagao psiquiatrica de todos os 

agentes envolvidos nos conflitos. Nesses casos, as causas dos problemas internos 

sao relacionadas a situa<;5es anteriores ou exteriores a escola, nao 

necessariamente, as praticas institucionais executadas pela escola. (CUBAS; 

ALVES; RUOTTI, 2006, p.42) 

p.31), 

Quando se tala em violencia no ambiente escolar, para Laterman (2000, 

as manifestagoes de violencia nas escolas nao sao a parte do 
funcionamento do estabelecimento, sao par urn lado, configuradas par 
fatores externos e internes, e, par outro, elas mantem ou tentam mudar a 
ordem das coisas, ou ate se misturam na ordem das coisas, fazendo parte 
elas mesmas desta ordem. 

A violencia escolar deve ser considerada (CUBAS; ALVES, 2006, p. 116 et. 

seq.) a partir de algumas situa<;5es bern peculiares que caracterizam, influenciam 

todo o contexto tratado: 

a) a violemcia no entorno escolar: nesse caso em especffico tem-se o trafico 

de drogas, em que grande parte de professores e alunos podem estar 

vulneraveis a violencia existente. Mesmo nao ocorrendo especificamente 

no espa<;o escolar, essa violencia que ocorre no entorno aumenta o 

sentimento de inseguranga. Ha de se ressaltar tambem que alem de 

serem, em muitos momentos alvo, podem ter sua rotina alterada por ele ou 

ate mesmo ser impedida de funcionar em determinados dias; 

b) a violencia contra a escola: aqui, evidenciam-se principalmente os furtos, 

picha<;5es, depredagoes, seja em dias normais de aula ou em dias em que 

nao ha aula; 

c) a violencia na escola: Alem das violencias existentes no entorno da escola 

e contra o patrimonio escolar, ha tambem as violencias contra as pessoas 
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produzidas pela propria dinamica das relagoes escolares. Verifica-se isso, 

principalmente entre: alunos; alunos e professores; alunos e diregao, e 

algumas vezes, ate mesmo entre diregao e professores. 

Dentre as situagoes que podem ocorrer, destacam-se: agressoes entre 

alunos, agressoes entre alunos e professores; riscar e danificar vefculos de 

professores e diregao. Essas situagoes podem ocasionar urn sentimento de 

desprotegao e inseguranga que, certamente, dificultaria em muito o desempenho 

profissional daqueles que tern como missao a educagao. 

2.2 A ESCOLA E A VIOLENCIA 

A escola, por seus conteudos, por suas formas e por seus sistemas de 

organizagao, introduz nos alunos (as), paulatina, e progressivamente, as ideias, os 

conhecimentos, as concepgoes, as disposigoes e os modos de conduta que a 

sociedade adulta requer. 

Dessa forma, contribui decisivamente para a interiorizagao das ideias, dos 

valores e das normas da comunidade, de maneira que mediante este processo 

prolongado, a sociedade industrial possa substituir os mecanismos de controle 

externo da conduta por disposigoes mais ou menos aceitas de autocontrole. 

Segundo Vizzolto (1992, p.57), "a escola e instituigao que promove a 

educagao e que possui maiores condigoes de executar urn programa de prevengao, 

pois retem a clientela de maior risco, ou seja, criangas, adolescentes e jovens." 

Embora as escolas tenham a finalidade de contribuir na formagao intelectual e 

moral do indivfduo, e que muitas vezes, sao refens da violencia que permeia das 

comunidades para a escola, a qual detem a incumbencia de ser agencia formadora 

de opinioes, passam agora a ter a responsabilidade de tratar dessa molestia social 

contra a violencia escolar, por mejo da agao global preventiva. 

Muitas escolas estao situadas em locais onde a exclusao social se manifesta 

de modo mais acentuado. De depredagoes a casos de arrombamento, ameagas e 

prisoes, muitas coisas acontecem, amedrontando pais, professores e alunos. Em 

geral a proposta e sempre a atuagao da polfcia. Nem sempre esta solugao e 
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possivel e quase nunca e eficaz. Ao contrario, muitas vezes ela apenas refon;a a 

violencia da situa9ao. 

Muitas vezes os alunos buscam significados, as vezes contradit6rios, para o 

papel da escola, com base na violencia existente no seu cotidiano. Abramovay 

salienta que 

por um lado, a escola e vista como um Iugar para a aprendizagem, como 
caminho para uma inserc;ao positiva no mercado de trabalho e na 
sociedade, por outro, considera-se a escola como um local de exclusao 
social, onde sao reproduzidas situac;oes de violencia e discriminac;ao (flsica, 
morale simb61ica). (ABRAMOVAY et. al., 2002, p. 75) 

Se a escola e a expressao de urn eterno conflito, a violencia que daf resulta 

deve ser 

objeto de uma negoc1ac;ao constante, cotidiana, enquanto as coisas 
estiverem acontecendo, e nao atraves de pianos que manipulem as ac;oes 
das pessoas com a finalidade de elas descarregarem suas energias e, 
desse modo, serem mais pacfficas, obedientes e submissas. (GUIMARAES, 
1998, p.51) 

A escola - "importante celula social e comunitaria de forma9ao do cidadao" 

(SCHEREMETA, 2007, p.16) - vern sofrendo transforma96es como aumento de 

dificuldades cotidianas, o que faz com que nao seja vista mais como urn "Iugar 

seguro de integra9ao social, de socializa9ao, nao e mais urn espa9o resguardado; 

ao contrario, tornou-se cenario de ocorrencia violentas." (ABRAMOVAY et al., 2002, 

p.78) 

A existencia da violencia no ambiente escolar faz com que a escola perca sua 

fun9ao primordial, que e de socializar as novas gera96es, formar cidadaos, De 

institui9ao formadora e sfmbolo de urn futuro promissor passa a ser vista como o 

ambiente que concentra conflitos e praticas de violencia, situa9ao que, segundo 

Santos (2001, p.118), "passa pela reconstru9ao da complexidade das rela96es 

sociais que estao presentes no espa9o social da escola", para que se possa 

modificar esse quadro. 

A respeito, Scheremeta (2007, p. 13) bern salienta: 

Negar que atualmente a escola, local destinado a formac;ao do futuro 
cidadao, com a missao inclusive de contribuir para a formac;ao do carc~ter do 
indivfduo, corre serios riscos devido as deformac;oes de nossa sociedade, 
sociedade esta que esta mais voltada para valores materiais do que para 
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valores marais, intelectuais, culturais e espirituais, tambem nao e mais 
passive I. 

A escola vern encontrando dificuldade em lidar com essa nova realidade de 

enfrentar a violencia que acontece dentro de seus muros. lsso aumenta a 

inseguranc;a dos jovens, que se encontram perdidos, nao sabem o que devem fazer 

e menos ainda como devem fazer. Nao conseguem discriminar o certo ou errado, o 

born ou mau, o criativo ou destrutivo. Necessitam que alguem os oriente, mas nao 

tern a quem recorrer, pois os adultos que estao com eles tambem se sentem 

perdidos e confusos, nao servindo mais como figuras de identificac;ao. 

Com isso, ocorre "a degradac;ao do ambiente escolar por conta do aumento 

da criminalidade e da violencia de maneira geral que tambem tern alcanc;ado a 

escola e seus diversos atores." (SCHEREMETA, 2007, p.16) 

Dai a importancia do papel do educador. 0 educador e o representante 

natural da escola. E o profissional que pode agir e interagir na prevenc;ao e 

resoluc;ao dos problemas de violencia. Como profissional hibrido, pode atuar de 

diferentes formas, designadamente com a familia, com as crianc;as ou jovens, no 

meio onde se observam focos de violencia e mesmo na escola como elemento 

mediador. 

0 professor, como educador, tem sua responsabilidade, alem de suas 

fungoes pedag6gicas, de apresentar aos alunos a aplicac;ao na pratica de seus 

discursos em sala de aula. E necessaria, no entanto, ter prudencia como 

profissional, respeitando sempre os direitos da crianc;a e de sua familia, para nao 

correr o risco de comportamento arrogante, bern como ter conduta exemplar e etica 

para que sua figura seja urn referendal de cidadania, respeito e solidariedade ao ser 

humano. 

Essa atuac;ao torna-se muito importante, mesmo diante de urn panorama que 

nao seja satisfat6rio, em que muitas vezes a insatisfac;ao seja sentida tanto por 

alunos como pelo corpo pedag6gico, quer seja pelo de a escola ora aparecer como 

causa, ora como consequencia e espelho de problemas os quais, muitas vezes, nao 

consegue resolver, nem tampouco a soluc;ao esta a seu alcance (ABRAMOVA Y et 

al.,2002, p. 78) 

As propostas devem abordar estrategias preventivas de conflito. Para 

Fernandez (2005, p.75), 
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deve-se entender que os pr6prios agentes da a9ao educativa (professores, 
alunos, famflias) sao os que conhecem o seu "centro educacional", a sua 
"comunidade escolar" , as suas "necessidades e possibilidades de 
mudan9a", os que farao a diferen9a entre a escola com um clima de 
relacionamento satisfat6rio. 

Uma das formas de a escola proporcionar uma integragao a fim de combater 

a violemcia escolar e a inclusao em curriculos escolares de temas que devam fazer 

parte nao s6 da educagao dos profissionais da educagao, como tambem da 

educagao dada aos alunos. Camacho (2000, p. 138) defende a ideia da inclusao nos 

curriculos escolares "da reflexao, da discussao e do entendimento de conceitos coo 

identidade (cultural e social), alteridade, diferenga, multiculturalismo, genero, etnia, 

sexualidade, intolerancia, preconceito discriminagao, violencia, dentre outros." 

Diante disso, novas exigencias na profissao se fazem necessarias; os 

professores nao podem estar habilitados apenas a atuarem nas suas disciplinas que 

fazem parte dos curriculos, "tern que desenvolver a capacidade de intervir e de evitar 

comportamentos agressivos" (CUBAS; ALVES; RUOTTI, 2006, p.47). 

Dentre as causas do aumento da violencia escolar pode-se citar aspectos 

socioculturais, tais como: a familia, que esta desestruturada e nao acompanha a vida 

escolar dos filhos; a impunidade; a inversao ou ausencia de valores morais, eticos e 

religiosos; o desinteresse; as mas companhias; o desrespeito; a falta de dialogo e as 

drogas, dentre outros. 

Alem de ensinar, os pais esperam que a escola eduque seus filhos, forme 

valores, discipline e coloque limites nos jovens. Esperam, ainda, que ela de uma boa 

educagao e acompanhe a vida emocional de seus filhos. 

Essa sobrecarga da fungao da escola deve-se a grande transformagao que 

ocorreu na organizagao familiar nas ultimas decadas: a familia nuclear, patriarcal, 

cujo modo de organizar as relagoes do casal na sociedade industrial e baseado na 

divisao sexual do trabalho, em que a mulher e relegada ao ambito privado, da Iugar 

a uma grande diversidade de formas familiares. E muito comum nas famllias atuais o 

pai e a mae trabalharem fora para garantir seu sustento. lsso faz com que eles, de 

uma maneira geral, sejam menos rigidos com os filhos, uma vez que se sentem 

culpados por estarem fora de casa o dia todo. Com isso, acabam nao colocando 

limites para as atitudes dos filhos. 0 ser bonzinho esta associado a culpa de estarem 

ausentes. 
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Quando se fala em violencia escolar nao se poderia deixar de tratar do 

bullying, conhecido, em geral, como urn comportamento agressivo e repetitivo. 

Segundo Cubas (CUBAS; ALVES; RUOTTI, 2006, p.175), bullying e "urn tipo de 

violencia, ffsica e/ou psicol6gica, caracterizada pela repetigao de atos e pelo 

desequilibrio de poder entre agressor e vitima". Ainda, segundo a autora, "no 

contexto escolar, compreende uma serie de agressoes como xingamentos, apelidos, 

fofocas, empurroes e chutes que ocorrem com frequencia contra uma pessoa". 

0 termo bullying nao apresenta nas linguas latinas urn correspondente que 

pudesse facilitar sua interpretagao mais direta; assim,vale-se da proximidade com as 

linguas anglo-saxonicas. Logo, tem-se muitas vezes seu significado ligado a 

vitimizagao, rejeigao pelos colegas, violencia moral e comportamento agressivo entre 

a estudantes. 

E uma palavra que foi designada para representar este fenomeno na decada 

de 80 pelo noruegues Dan Olweus, professor da universidade da Noruega, mas 

essas agressoes sao datadas desde a ldade Media, antes mesmo de existir escolas, 

apenas recentemente foi nomeado. 

A distingao entre as brincadeiras infanto-juvenis e o bullying e justamente o 

tom de crueldade com que e proferido pelo agressor, que causa dor, humilhagao, 

degradagao; geralmente, essas vitimas sao escolhidas por terem alguma coisa 

diferente, sutil ou nao, em relagao ao grupo, talvez por sua vulnerabilidade, 

passividade, falta de recursos ou habilidade para reagir, tornando-sealvo. 

0 que muitas vezes e visto como normal, da idade, pode se tratar deste 

fenomeno que aumenta a violencia fisica e psicol6gica da sociedade, ja que quem 

pratica leva esta indole para a vida adulta tambem, e para a vitima provoca 

degradagao psiquica, muitas vezes de forma irreversivel, causando isolamento 

social , familiar, depressao, podendo levar ao homicidio e ao suicidio. 

E preciso que tanto professores, quanta alunos e os pais tenham o 

conhecimento possivel deste comportamento, pois e uma das maneiras de comegar 

a extingui-lo no ambiente escolar e, conseqOentemente, tentar tornar a sociedade 

adulta mais consciente e com menos violencia 

Urn trabalho em parceria, nesse caso, tern o objetivo de proporcionar a todos 

do meio escolar urn aprendizado, observagao e crescimento psicol6gico e etico 

acerca do bullying, bern como explicitar o que e, como se da, quais as 

consequencias para todos os envolvidos nessa pratica e como agir frente a esta 
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situagao, por meio de palestras expositivas, grupos de discussao e auxflio na 

participagao de todos os alunos no combate a este problema. 

Segundo Cubas (CUBAS; ALVES; RUOTTI, 2006, p. 177 et. seq.), ha dois 

tipos de bullying : o direto e o indireto. 0 primeiro e mais facil de ser percebido, pois 

sao ataques abertos a vftima, podendo ser ataques ffsicos como ag6es verbais. Ja o 

segundo e urn tipo de agressao mais sutil; sao casos de alunos que fazem gestos 

obscenos, caretas para suas vftimas, manipulam relacionamentos, isolam, excluem 

colegas de atividades em grupo. 

Constata-se que a frequencia de casos de bullying sem nenhum tipo de 

intervengao traz serias consequencias, pois favorece comportamentos anti-sociais e 

de nao-aceitagao ou quebra de regras que podem se estender para toda a vida 

adulta. Muitas vezes, o bullying deixa de ser visto apenas como uma brincadeira de 

crianga, pois pode ser visto como uma quebra de regras sociais. A ausencia de 

sang6es aqueles que seguem suas vontades individuais e nao respeitam o direito a 

integridade ffsica ou moral do outro pode ser a precursora de casos mais graves de 

incivilidades, porque sinaliza que nao existem limites para os atos dos agressores e 

tambem que nao existe defesa para as vftimas. (CUBAS; ALVES; RUOTTI, 2006, p. 

184 et. seq.) 

A Escola nada mais e que o segundo local de aprendizagem para estes 

pequenos cidadaos em formagao. Logo, deve completar a educagao recebida em 

casa. Educagao e condicionamento, desenvolvimento de habitos. Por isso, nos lares, 

os habitos precisam ser cultivados a tal modo de que a convivencia em comunidade 

seja pacifica, respeitando leis, normas, que, por sua vez, serao encontradas em 

todos os locais que vierem a frequentar. 

A Escola sera a continuidade dos lares. Entao, e indicado que se conclamem 

os pais a refletir sobre a qualidade do lar e formagao que estao provendo a seus 

filhos, bern como sobre qual a importancia que estao dando para a escola na vida de 

seus filhos, sobre quanta tempo investem neste complemento de educagao. 

As escolas tern obtido sucesso com a abertura de espagos para o 

desenvolvimento de artes, como: pintura em muros (grafitagem), momentos 

culturais, esportes, etc. Ressalta-se mais uma vez que nessas atividades os pais 

precisam estar envolvidos e valorizando sempre. 
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E necessario ressaltar que de nada adianta fazerem-se trabalhos isolados, 

em casa ou na escola. Os alunos ainda estao em formac;ao e precisam dos dois 

lados sintonizados. Estar presente, participar do ambiente escolar e de extrema 

necessidade e importancia. Conhecer o regimento escolar, explora-lo com os filhos, 

proporcionar que participem de atividades extracurriculares aproximam as famflias 

da escola. 

2.3 PREVEN<(AO E A VIOLENCIA 

A violemcia surge em contextos e em situac;oes bern conhecidos. Torna-se 

necessaria uma intervenc;ao educativa, nao s6 dirigida aos jovens, mas a todos os 

cidadaos, pois todos como sociedade sao culpados e devem ser chamados a intervir 

para contribuir para uma sociedade mais justa e igualitaria. Ela mostra ser uma rede 

complexa que se pode sobrevir a partir da educac;ao, a qual e importante, pois 

ensina a crianc;a a adquirir determinados valores tais como a compa1xao e a 

solidariedade, bern como valorizar a vida, nao s6 a sua como a dos outros. 

Necessario se ter uma visao critica sobre a violencia. Para Abramovay et. al. 

(2003, p.69), 

a constru9ao de uma visao crftica sobre o fenomeno da vioh3ncia mostra-se 
fundamental, na medida em que permeia todas as rela96es socials, em que 
sao profundamente afetados os membros da comunidade escolar, como, 
por exemplo, alunos, professores, diretores e pais. 

lmporta salientar que, quando se tala em prevenc;ao, de acordo com Ferreira 

(1995, p. 9), "[ ... ] e o ato ou efeito de prevenir, que significa evitar, dispor, com 

antecipac;ao e chegar antes de." Do ponto de vista sociol6gico, "prevenc;ao refere-se 

a tudo aquilo que possa ser realizado no sentido de impedir ou reduzir qualquer 

ac;ao anti-social ou que produzam efeitos na saude fisica ou mental de individuos ou 

grupos, e seu principal meio se da pela educac;ao" (BUCHER, 1992, p. 67). 

Os homens nao nascem naturalmente maus, a sociedade e que os 

transforma. E fato, nenhum ser humano nasce violento, ou criminoso, o seu destino 

nao esta trac;ado ap6s a nascenc;a. Os seus comportamentos sao fruto do ambiente 
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a que sao expostos. A educa(fao devera iniciar imediatamente ao nascimento, 

baseada em valores, normas e modelos de conduta, que serao incutidos no sentido 

de formar a personalidade do individuo. 

Atuar na preven(fao e no combate a violencia escolar e tarefa das mais 

importantes, pois e nas escolas que estao sendo formados os cidadaos do futuro. 

Corroborando com esse pensamento, Scheremeta (2007, p. 13) ressalta: 

o ambiente escolar deve ser, necessaria e obrigatoriamente, urn local 
seguro e tranqOilo para alunos, professores, funcionarios e pais. E para isto 
sao necessarias medidas governamentais, institucionais e comunitarias que 
possibilitem que cada escola, se possivel, alcance urn patamar minima de 
seguranga e de tranqOilidade. 

E preciso ter em perspectiva que 0 exito de programas de preven(faO 

depende, em grande medida, da aceita(fao e compreensao dos atores que vao 

implementa-los. A compreensao da 16gica dos atores e uma variavel basica na hora 

de definir as possibilidades de aplicar determinadas a(f6es (VISCARDI apud CUBAS; 

ALVES; RUOTTI, 2006, p.209). 

As interven<f6es em preven<f6es em casos de violencia nas escolas devem 

abranger tratamentos diferenciados, pois visa a atingir a preven(fao em diferentes 

comportamentos. Assim, havera a(f6es que afetem somente aos alunos, outras aos 

professores e alunos e outras ainda, a comunidade escolar como urn todo, 

envolvendo, inclusive, o espago fisico. Tambem, deve-se levar em conta, nesse 

contexto, a necessidade de a(f6es que tragam orientagao aos jovens sobre riscos 

existentes em rela(fao a determinados comportamentos, outras que visem a mudar 

valores e atitudes, bern como as que tenham por objetivo mudar os comportamentos 

por meio de urn envolvimento social e ate emocional dos jovens. 

E certo que e muito mais dificil prevenir aqueles delitos que se referem a 

casos mais graves de violencia que atingem toda a sociedade, como o trafico de 

drogas, por exemplo; mas existem situa(f6es que estao ao alcance das escolas. 

Segundo Cubas (CUBAS; ALVES; RUOTTI, 2006, p.21 0), 

parece estar totalmente ao alcance das escolas atuar nas violemcias que 
provem de praticas cotidianas que conformam as relagoes entre os alunos, 
funcionarios e comunidade. Esta tarefa de prevengao necessariamente 
devera colocar em pauta o proprio significado que a escola vern adquirindo 
para seus membros, a fim de possibilitar perspectivas reais de mudanga. 
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A prevenc;ao a vioiE3ncia escolar e desenvolvida com base no indivfduo, em 

que a preocupagao esta em apreender os possfveis fatores de risco ( familia, baixa 

inteligencia, baixa condigao economica,desempenho escolar insatisfat6rio, colegas 

delinqOentes, etc.) que afetariam alunos, causando comportamentos violentos; uma 

vez identificados esses fatores de risco, as ac;oes e os programas a serem 

implantados teriam como objetivo propiciar fatores de protec;ao; bern como tambem 

e desenvolvida privilegiando urn enfoque estrutural, colocando em relevo as 

configurac;oes sociais e institucionais causadoras da violencia. 

E. preciso se pensar na adogao de uma abordagem preventiva da violencia 

que preze pela resoluc;ao democratica dos conflitos escolares. 

A titulo de exemplificac;ao, Scheremeta (2007, p. 13) registra: 

Uma destas medidas foi colocar o policial, principalmente o policial-militar, 
diretamente no ambiente escolar, nao como simplesmente o representante 
do brac;o repressor do Estado, mas sim como um agente comunitario, como 
um educador social, como um parceiro da sociedade. Enfim, como um 
assessor de seguranc;a para aquele ambiente comunitario especlfico. 

A inclusao do policial militar no seio escolar, como agente preventive, sera 

mais profundamente abordada adiante 

Ressalte-se que as dificuldades para a introdugao de mudanc;as nas praticas 

escolares, que venham a auxiliar na prevenc;ao da violencia talvez derivem, em certa 

medida, de urn imaginario sobre a violencia que atribui sua ocorrencia apenas a 

causas externas a instituic;ao, como crise de valores nas familias. 

Programas de prevenc;ao podem ser feitos em parceria com 6rgaos 

governamentais, ou nao governamentais. Urn caso que merece ser destacado e a 

parceria feita entre a Secretaria Municipal de Educac;ao de Porto Alegre eo lnstituto 

de Filosofia e Ciencias Humanas da UFRGS, em 1995 com o programa "Agao contra 

a violencia na escola", em julho de 2000, com as escolas publicas de Porto Alegre, 

que procurava compreender as relac;oes s6cio-economicas presentes nos atos de 

violencia ocorridos no meio escolar e apontar ac;oes para sua reduc;ao, tanto em 

nfvel pedag6gico quanta no de articulac;ao com a comunidade mais ampla. 

Com base nesse programa, a Secretaria Municipal de Educac;ao de Porto 

Alegre, entendendo a prevenc;ao, em seu sentido amplo, como toda ac;ao que visa a 

compreender, reduzir, dissolver, evitar, contrapor toda e qualquer manifestac;ao de 

violencia no meio escolar, estabeleceu dez pontos de prevenc;ao da violencia. Para 
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tal, sao apresentadas sucintamente as politicas e estrategias: reflexao sistematica 

da problematica da violencia no meio escolar; assunc;ao da nao-violencia como 

referencial de toda ac;ao de prevenc;ao a violencia; desenvolvimento da educac;ao 

para a paz como caminho de superac;ao da violencia no meio escolar; capacitac;ao 

da escola para constituir-se em nucleo e centro promotor da paz e da cultura de paz; 

aprimoramento das relac;oes humanas na comunidade escolar; fortalecimento de 

espac;os democraticos no sistema escolar; fortalecimento da cidadania, do 

protagonismo juvenil e da mobilizac;ao social na linha da paz, nao-violencia e direitos 

humanos; incentive a projetos de integrac;ao escola e comunidade; construc;ao de 

estrategias cidadas de seguranc;a; criac;ao de espac;os de apoio as vitimas da 

violencia. 

Dentre os Programas de 6rgaos governamentais estabelecidos pelo Governo 

do Estado do Parana podem ser destacados (PARANA, 2008): 

a) Enfrentando a violencia na escola; 

b) Escola que protege; 

c) Proerd, prevenc;ao ao uso de drogas; 

d) Atitude SECJ; 

e) Comissao enfrentamento da violencia; 

f) Escola aberta; 

g) Patrulha escolar; 

h) Plano estadual de enfrentamento a violencia rede. 

Ha tambem que se ressaltar que a Secretaria de Educac;ao do Parana, em 

conjunto com a Secretaria da Crianc;a e Juventude, constituiram grupos de Estudo e 

Trabalho, Promotoria Publica e Policia Militar, com o PROERD, que tern como 

objetivo desenvolver ac;oes referentes a violencia na escola. 0 grupo fez urn 

mapeamento da realidade em ambito escolar, a fim de possibilitar uma grande 

variedade de analise que pode instrumentalizar ac;oes futuras a serem determinadas. 

Esses programas voltados a uma atenc;ao ao jovem no sentido de 

oportunizar a ele melhores condic;oes de formac;ao, de crescimento e de inserc;ao na 

sociedade, bern como mesmo que vistos separadamente, tern possibilidades de 

interagir uns com os outros, fazendo com que haja, assim, urn completamento nos 
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prop6sitos estabelecidos pelos 6rgaos governamentais, em especial, pela Secretaria 

de Educagao. 

Ha em muitos deles, como por exemplo no PROERD e na Patrulha Escolar 

Comunitaria, a ativa participagao da Pollcia Militar em atividades de prevengao. Em 

relagao ao PROERD, ha uma atuagao independente, operacionalmente falando, 

mas que complementa outras agoes desenvolvidas, ate porque as drogas estao 

presentes nesse contexto. Em igual entendimento, a Patrulha Escolar Comunitaria, 

atualmente sob a coordenagao do Batalhao de Patrulha Escolar, que tern como 

atividades o Proerd e a Patrulha Escolar Comunitaria, tern desempenhado agoes 

que vern trazendo resultados muito significativos no combate a violencia escolar. 

Com suas agoes preventivas, vern, ao mesmo tempo, desmistificando a 

presenga e a atuagao do policial militar nas escolas, bern como estabelecendo 

informagoes, de forma didatica e bern estruturada, em varias etapas de atividades, o 

que faz com se tenham resultados altamente positives. Essas etapas de atividades 

envolvem separadamente os pais, os alunos, os professores e a comunidade 

escolar. 

Ultimamente, tern havido muita preocupagao em resolver os problemas 

existentes no contexto escolar atraves do estabelecimento de estrategias para 

resolver os conflitos, autocontrole e auto-imagem. Para Fernandez (2005, p. 71 ), 

"passa-se de urn enfoque punitivo e personalizado para uma analise mais 

social/multicausal e de interagao de diferentes agentes". 

A autora ainda mostra como causas da agressividade escolar fatores 

ex6genos como: contexto social, caracterfsticas familiares e meios de comunicagao; 

bern como fatores end6genos: clima escolar, relagoes interpessoais e caracterfsticas 

pessoais dos alunos em conflito. 

A fim de estabelecer que medidas devem ser tomadas pela escola, ou a 

partir do que se pode agir, e salientado que devem ser criados instrumentos, 

questionarios e medidas de prevengao; estabelecer pactos que facilitem a 

responsabilidade de todos os envolvidos, sem a qual seria impossfvel combater a 

violencia escolar; estabelecer princfpios de convivencia; elaboragao de normas do 

centro educative que visem proporcionar integragao social para reduzir incertezas; 

criagao de pianos de agao positiva com aspectos preventives e estrategias de 

intervengao. Tambem ha a necessidade de uma aproximagao curricular, em que 

poderia ser inclufda a educagao em valores, habilidades sociais, solugao de 
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conflitos. 0 desenvolvimento de diferentes agentes que formam a comunidade 

educacional e muito importante para determinar urn clima de convivemcia favoravel. 

A participac;ao de pais, professores e alunos tern urn papel decisivo nas novas 

propostas educativas. A participac;ao significa uma oportunidade para 

desenvolverem-se atitudes de cidadania e de democracia interna em que se 

colocam em pratica valores que deveriam permanecer no pensamento e no 

comportamento dos alunos em sua vida adulta, contribuindo para socializar os 

alunos. (FERNANDEZ, 2005) 

Percebe-se, dessa forma, que os esforc;os encontram maior eficacia quando 

se adota uma postura educacional, preventiva, de cunho estrategico. 

A partir dai, o presente estudo considera importantes as propostas 

preventivas, pois sao fundamentais para que se evite o emprego da Policia Militar 

em atuac;ao repressiva. 

2.4 0 PAPEL DA FAMiLIA NA EDUCA<";AO 

0 conceito de familia nem sempre foi o mesmo; sofreu alterac;oes de acordo 

com a evoluc;ao dos tempos. A educac;ao da crianc;a era assegurada pela familia. 

Cedo as crianc;as se envolviam com os adultos em atos sociais tradicionais, de ajuda 

aos pais, nos trabalhos domesticos no caso das meninas e os meninos na 

conservac;ao dos bens e neg6cios familiares. Era deste modo que adquiriram 

conhecimentos e valores essenciais a sua formac;ao. 

A familia demonstrava afetividade, embora o amor fosse urn sentimento 

presente. A afetuosidade registrava-se nas pessoas pr6ximas tais como as babas, 

os empregados, os vizinhos, etc. 

Ela tern atribuic;oes que sao indelegaveis, pois a disciplina do aluno comec;a 

em casa; e preciso que os pais saibam que tern autoridade sabre seus filhos e isso 

passa obrigatoriamente em se saber bern claramente como e o relacionamento entre 

os pais e seus filhos. 

E importante ressaltar que a AUTORIDADE estabelecida junto aos filhos, 

pelos pais, desde o bergo, e extremamente salutar para as familias e em 
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consequemcia para a sociedade em geral. Este exerdcio fara com que os novas 

rebentos cresc;am em ambiente ordenado, respeitando limites. 

Os pais devem ter uma postura frente a escola que os aproxime da escola e 

nao que transfira pra ela a educa<;ao de seus filhos. lmportante uma participa<;ao 

efetiva dos pais junto a escola para saber como seu filho tern se comportado, quem 

sao seus colegas, com quem ele anda, o que acontece na escola. Deve haver uma 

postura de colabora<;ao, pais tanto pais como a dire<;ao da escola exercem 

autoridade sabre os filhos, a lunas. 

Os pais tern que perceber que a fun<;ao primordial da escola esta bern 

distante do assistencialismo. A escola e a institui<;ao capaz de transformar pessoas 

e comportamentos; para tanto precisa adotar posturas de direcionamento e nao 

assistencialismo ou cobranc;a puramente. 

Hoje, em familia, abordam-se temas que eram impensaveis no passado. Os 

pais ja nao sao os senhores absolutos da lei e da ordem, nem os unicos cuidadores 

dos bens da famflia. Par seu turno, as maes nao sao unicamente as protetoras do lar 

e zeladoras da educa<;ao e forma<;ao dos filhos. 

Fernandez (2005) defende que a familia tambem deve participar desse 

processo a medida que representa o modelo central de condutas e a primeira 

criadora de valores para a crian<;a. As rela<;6es entre os membros de famflia 

repercutem diretamente na propria imagem e nas demais pessoas que frequentam a 

escola. 

0 Relatorio para a UNESCO da Comissao lnternacional sabre Educa<;ao 

para o Seculo XXI reforc;a que "a familia constitui o primeiro Iugar de toda e qualquer 

educa<;ao e assegura, par isso, a liga<;ao entre o afectivo e o cognitivo, assim como 

a transmissao dos valores e normas". (DELORS, 1996, p. 95) 

Mas, devido as exigencias atuais, os pais colocam os filhos mais cedo em 

creches, em escolas especializadas em educa<;ao infantil. Chegam a suas casas 

exaustos de urn dia de trabalho, tern ainda as tarefas domesticas ou trazem trabalho 

para casa. A crian<;a e colocada sozinha a ver televisao, no computador ou outros 

jogos eletronicos, sem urn adulto que lhe de aten<;ao. A rela<;ao familiar centra-se 

prioritariamente nas necessidades ffsicas e materiais da crianc;a. A ideia de urn 

modelo familiar unico esta mudando na sociedade, como tambem a propria 

sociedade exige novas papeis em seu nucleo. 
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Embora haja uma certa continuidade na transmissao de valores de pais para 

filhos, a verdade e que os jovens de hoje adquirem a sua identidade, nao s6 dentro, 

mas tambem fora da familia, atraves de discursos variados que a escola e a familia 

poderao ou nao integrar. Mas a familia nao pode se demitir do seu papel e atribuir 

essas responsabilidades aos outros agentes educativos na formac;ao dos seus 

descendentes. Hoje, a familia delega a escola a questao da educac;ao, quando , na 

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

A pobreza, violemcia domestica, alcoolismo, t6xico-dependencia, 

promiscuidade, degradac;ao dos casais, ausencia de valores, detenc;ao prisional, 

permissividade, demissao do papel educativo dos pais, etc, dentre outras, sao as 

principais causas que deterioram o ambiente familiar. Normalmente, os indivfduos 

que vivem estas problematicas familiares sao sujeitos ativos de violencia. Ha 

famflias que participam diretamente na violencia que ocorre nas escolas. lmpotentes 

para lidarem com a violencia dos seus filhos, acusam os professores de nao 

"domesticar" os seus filhos, instigando a agressividade, em extrema instancia 

tornam-se violentos, agredindo os professores e funcionarios. 

Os pais deveriam ser parceiros privilegiados num programa de prevenc;ao, 

mas, infelizmente, em geral estao mal preparados para enfrentar os desafios do 

mundo de hoje e sentem-se inseguros para abordar com seus filhos as questoes 

mais polemicas, como as referentes ao universo das drogas e da sexualidade. 

A participac;ao da familia junto a seus filhos pode fazer com que o 

aprendizado seja melhor, como tambem pode aproxima-los mais, a fim de prepara

los para o amanha. 

Este eo drama central da educac;ao (casa ou escola); tem-se que se basear 

na experiencia do ontem, para educar hoje, aqueles que enfrentarao o mundo 

amanha. 

2.5 A POLiCIA MILITAR NA PREVENQAO DA VIOLENCIA ESCOLAR 

A Polfcia Militar nao e mero suplemento social, mas componente vital da 

sociedade; situada no vertice de causas e efeitos, como desaguadouro natural de 

ansiedade e tensoes da comunidade, tem-se que o profissional de seguranc;a 
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publica - no caso o policial militar (PM) - tern sido urn ponto de referencia para a 

populagao. Porem, mais do que isso, a populagao deve ver na figura do policial 

militar, atuante e prestativo, urn zeloso guardiao da ordem e disciplina da vida social, 

digno da confianga e da admiragao publica. 

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

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

policiais e s6 terao solugao efetiva se tratados em conjunto com a comunidade. A 

sua colaboragao e seu apoio sao imprescindfveis como forma de expansao dos 

recursos alocados a Policia Militar pelo Estado. 

A atuagao dos 6rgaos de seguranga nas escolas ocorre em fungao de 

determinadas situagoes de violencia no ambiente escolar ou no seu entorno. Essa 

preocupagao tern se traduzido tanto em medidas provenientes de 6rgaos de 

seguranga publica como em medidas adotadas pelas pr6prias escolas. 

E inegavel que a violencia e a criminalidade tern atingido a comunidade 

escolar, nucleo social de extrema relevancia, englobando as escolas e seus 

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

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

vulneraveis ao crime, a criminalidade e ao criminoso. 

Nunca se falou tanto sabre a presenga de praticas de vioh§ncia nas escolas 
brasileiras tal como hoje. Cotidianamente, somas surpreendidos com 
noticias dos jornais impressos e televisivos sabre assassinatos de alunos 
cometidos par colegas da propria turma ou professores que sao agredidos, 
ou mesmo mortos, par seus alunos em sala de aula e a luz do dia. Assim 
que tais fatos acontecem, a mfdia em geral focaliza as luzes de seus 
holofotes para o crime mais recente que tende a ser rapidamente esquecido 
em decorrencia de urn outro crime mais "espetacular". De fato, este crime 
vence a "concorrencia" com outros acontecimentos barbaros e consegue, 
como diriam Adorno e Horkheimer, movimentar novamente os trilhos gastos 
de nosso aparato perceptivo, fazendo com que nossa atengao lhe seja 
direcionada. (BRUNETTA, 2006, p. 9) 

Assim, ha preocupagao em se combater violencia escolar; devem ser criadas 

politicas publicas destinadas a intensificar agoes preventivas, aumentar a presenga 

de policiais nas escolas, o investimento em equipamentos de seguranga, bern como 

reforma do predio escolar que inclui, sobretudo, aumento dos muros e de grades. 

Percebe-se a necessidade da participagao da Policia Militar quando a escola 

deixa de realizar seu papel principal de formagao e de mudanga de comportamentos; 
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e quando a familia passa a delegar, indevidamente, a escola, atribuiQ6es que sao 

suas. 

Para a minimizaQao desse problema, a Polfcia Militar poderia atuar 

estrategicamente. A respeito, assim se posiciona Scheremeta (2007, p.19), os 

policiais poderiam interagir 

com a comunidade, a fim de identificar os reais problemas existentes em 
suas areas, e com uma policia capaz de despertar a consciencia de todos 
para sensibilizarem-se com as desigualdades sociais das quais todos sao 
responsaveis, sobrepondo aos interesses particulares. Esta policia e que se 
pode definir como Policia Comunitaria. E e esta policia que e de vital 
importancia para as corporagoes Policiais Militares, se estas realmente 
pretendem permanecer no cenario como urn dos 6rgaos responsaveis pela 
Seguranga Publica. 

A filosofia de polfcia comunitaria e uma nova forma de "fazer" e "pensar" 

polfcia e as suas estrategias para combater a criminalidade e a violemcia, inclusive 

junto as escolas. 

A fim de urn melhor esclarecimento, doutrinariamente, Polfcia Comunitaria, 

para a Polfcia Militar do Parana, 

[ ... ] e entendida como a conjugagao de todas as forgas vivas da 
comunidade (a propria comunidade, a comunidade de neg6cios, as 
autoridades civicas eleitas, as policias todas, as outras instituigoes e 
autoridades e a midia), sob a coordenagao de policiais especialmente 
designados, no sentido de preservar a seguranga publica, prevenindo e 
inibindo os delitos ou adotando as providencias para a repressao imediata. 
Deve ser entendida tambem como uma filosofia de atuagao da Policia 
Militar, marcada pela intensa participagao da comunidade na resolugao dos 
problemas afetos a Seguranga Publica. (PARANA, 2004, p. 2 et. seq.) 

No Estado do Parana, a filosofia do policiamento comunitario esta presente 

em tn3s projetos desenvolvidos pela Polfcia Militar do Parana e que sao baseados 

nessa nova "fi/osofia de pensar e agir na protegao e socorro publicos": o 

Policiamento Ostensive Volante (POVO), o Programa de Resistencia as Drogas e a 

Violencia (PROERD) e a Patrulha Escolar Comunitaria (PEC). Esta e a que sera 

melhor detalhada pela sua aplicaQao junto as escolas. 

0 ambiente escolar, parte importante da vida comunitaria, deve ser urn local 

seguro e tranquilo para pais, professores e principalmente para os alunos, sendo 

ideal para os trabalhos e campanhas de prevenQao e combate ao trafico de drogas e 

a violencia e para proporcionar uma maior integraQao das Unidades Operacionais de 
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Area da Policia Militar com a comunidade escolar, com a comunidade em geral e 

com os conselhos comunitarios de seguranga, incentivando atividades culturais e 

desportivas e orientando procedimentos de seguranga individual e coletiva a serem 

adotados no ambiente escolar, refletindo positivamente em toda a comunidade. 

0 sentimento de inseguranga que aflige, em certas ocasioes, os profissionais 

das escolas, bern como a repercussao na mfdia de alguns casas de violemcia 

consequente de delitos criminosos nas pr6prias escolas ou nas imediagoes, fazem 

surgir apelos por mais seguranga nos predios escolares. Essa seguranga e 

entendida como necessidade de mais presenga policial e instalagao de 

equipamentos de seguranga. Entretanto, tais alternativas vern se mostrando de 

alcance muito limitado e, em muitos casas, sao inapropriados, podendo mesmo 

gerar aquila que procuram combater, isso porque uma concepgao de controle, que 

pode ser exemplificada pela presenga de cameras, nao faz das escolas urn melhor 

Iugar de convivencia. 

2.5.1 A concepc;ao de Policia Comunitaria 

Em pafses diferentes, as organizagoes policiais promoveram experiencias e 

inovagoes com caracterfsticas diferentes. Algumas destas experiencias e inovagoes 

sao geralmente reconhecidas como a base de urn novo modelo de policia, orientada 

para urn novo tipo de policiamento, mais voltado para a comunidade, que ficou 

conhecido como policiamento comunitario (BAYLEY; SKOLNICK, 2001, p. 52). 

As alternativas de contengao da violencia, quer sejam repressoras ou 

preventivas, sao sem duvida o maior desafio encontrado pelos gestores publicos. 

Como se convive com uma criminalidade complexa ( criativa, grupal, 

mobilizadora, etc.), nao se pode ser simpl6rio nos mecanismos de defesa que 

tambem devem ser complexos. lsso remete a ideia da ambiencia criminosa. 

Conforme Bayley e Skolnick (2001 ), quatro sao as inovagoes consideradas 

essenciais para o desenvolvimento do policiamento comunitario: 

a) organizagao da prevengao do crime tendo como base a comunidade; 
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b) reorientagao das atividades de policiamento para enfatizar os servigos nao

emergenciais e para organizar e mobilizar a comunidade para participar da 

prevengao do crime; 

c) descentralizagao do comando da polfcia par areas; 

d) participagao de pessoas civis, nao-policiais, no planejamento, execugao, 

monitoramento e/ou avaliagao das atividades de policiamento. 

Estudos de processos de implantagao do policiamento comunitario em 

diversos parses apontam quatro fatores cruciais para a implantagao e consolidagao 

deste tipo de policiamento (BAYLEY; SKOLNICK, 2001, p. 233 et. seq.): 

a) envolvimento energico e permanente do chefe com os valores e 

implicagoes de uma polfcia voltada para a prevengao do crime; 

b) motivagao dos profissionais de poll cia par parte do chefe de poll cia; 

c) defesa e consolidagao das inovagoes realizadas; 

d) apoio publico, da sociedade, do governo e da mfdia. 

0 papel de lideranga da polfcia e, portanto, fundamental para iniciar e 

sustentar experiencias e inovagoes visando a introdugao do policiamento 

comunitario. 

A estrutura da ambiencia criminosa propoe-se justamente a preencher estas 

necessidades sociais e eticas novas, e possibilita trabalhar seguranga publica na 

perspectiva da Defesa Social. 

Nas instituigoes com resistencia as mudangas, estes desvios doutrinarios 

difundem-se rapidamente e criam mitos em relagao as fungoes do policial 

comunitario, que se nao forem destrufdos com uma argumentagao convincente e 

demonstragoes praticas podem provocar rejeigao a pratica comunitaria. 
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2.5.2 A Policia Comunitaria na Policia Militar do Parana 

A Polfcia Militar do Parana - PMPR tern sua missao estabelecida por meio da 

Diretriz Geral de Planejamento e Emprego da PMPR, na qual se encontra a seguinte 

afirmac;ao: 

no contexte sistemico da defesa social, a Policia Militar assume papel de 
relevancia na preservagao da ordem publica, prevenindo ou inibindo atos 
anti-sociais, atuando repressivamente na restauragao da ordem publica, 
adotando medidas de protegao e socorro comunitarios ou atuando em apoio 
aos 6rgaos da administragao publica no exercicio do poder de policia que 
lhe couber. (PARANA, 2000) 

Dessa forma, de acordo com a PM/3, uma das concepc;oes de policiamento 

ostensivo empregado na PMPR, e o "Policiamento Comunitario", materializado na 

forma do "policiamento ostensivo geral". 

De acordo com os ja citados conceitos de policiamento comunitario, a PMPR 

concebe como principia de policiamento ostensivo aquele 

entendido como a conjugagao de todas as forgas vivas da comunidade (a 
propria comunidade, a comunidade de neg6cios, as autoridades civicas 
eleitas, as policias todas, as outras instituigoes e autoridades e a midia), sob 
a coordenagao de policiais especialmente designados, no sentido de 
preservar a seguranga publica, prevenindo e inibindo os delitos ou adotando 
as providencias para a repressao imediata. Deve ser entendida tambem 
como uma filosofia de atuagao da Policia Militar, marcada pela intensa 
participagao da comunidade na resolugao dos problemas afetos a 
Seguranga Publica. (PARANA, 2000) 

A polfcia comunitaria nao deve ser pensada somente como filosofia de 

atuac;ao da Polfcia Militar, mas tambem como uma estrategia, no sentido de gerac;ao 

(de ideias, projetos), faculdade de perceber (a comunidade, a propria polfcia), de 

produzir conhecimento por intermedio da interac;ao social. 

Essa concepc;ao tern por base a crenc;a de que os problemas sociais terao 

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

sua identificac;ao, analise e discussao a partir de problemas comuns. 

A DIRETRIZ GERAL DE PLANEJAMENTO E EMPREGO DA PMPR 

estabelece como pressupostos basicos do policiamento comunitario: 
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a) a prioridade da atuagao preventiva (proativa) da Polfcia Militar, agindo 
prioritariamente, para evitar que delitos acontegam, como atenuante de seu 
emprego repressivo; 
b) a presenga mais permanente do policial-militar junto a uma determinada 
localidade; 
c) a parceria e cooperagao entre a Polfcia Militar e a comunidade na 
identificagao dos problemas que lhes afetam, na sua discussao 
compartilhada e na busca de solug6es conjuntas; 
d) a agilidade nas respostas aos desejos e as necessidades de protegao e 
socorro da comunidade, os quais sao obtidos por meio de pesquisas 
constantes; 
e) a preferencia pelo emprego do policiamento no processo a pe, mais 
proximo e em contato mais estreito com as pessoas; 
f) a resposta ao maior numero possivel de acionamentos tendentes a sua 
totalidade; 
g) a visao sistemica da defesa social e da seguranga publica e gestao 
compartilhada das polfticas publicas; 
h) a transparencia das atividades desempenhadas pela polfcia, de forma a 
permitir um maior controle e participagao no planejamento operacional, pela 
populagao; 
i) a atuagao do policial-militar como planejador, solucionador de 
problemas e coordenador de reuni6es para troca de informag6es com a 
populac;ao; 
j) um maior enfoque para a necessidade de um envolvimento comunitario, 
na busca da excelencia organizacional da Polfcia Militar, proporcionando 
melhor qualidade de vida a comunidade. (PARANA, 2000, p. 3 et. seq.) 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o trabalho realizado pela Patrulha Escolar 

Comunitaria e de cunho preventive, pois o pressuposto basico e que haja a agao 

educativa pedag6gica. 

0 Projeto Patrulha Escolar Comunitaria tern tragos de agao preventiva, no 

momenta em que desenvolve apenas na quarta fase as palestras aos seus publicos, 

o que se pode caracterizar como uma atividade hfbrida que circula entre a atividade 

de repressao, controle ( contengao) e preventiva. 

A adogao do PROERD como atividade de Policiamento Comunitario vern 

preencher a lacuna da agao eminentemente preventiva nas comunidades. 

2.5.2.1 0 Projeto POVO 

0 Projeto POVO (Policiamento Ostensive Volante) foi langado em 1993; 

destinava-se ao atendimento de urn bairro por meio de uma viatura, a qual se 

identificava com a comunidade que atendia, integrando-se a ela, a fim de reduzir a 

criminalidade, dando a sensagao de seguranga, implantando agoes preventivas. 
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Atualmente, esse Projeto esta adaptado a nova realidade e as novas 

tecnologias, totalmente dentro das estrategias de policiamento comunitario, projeto 

institucional do Governo do Estado e da Policia Militar do Parana. 

Com o objetivo principal de atuar preventivamente no combate a 

criminalidade, ajuda a comunidade na soluc;ao de seus anseios, o que,certamente, 

baixara em muito os numeros da criminalidade. 

Em relac;ao a atuac;ao policial no Projeto POVO, assim se manifesta 

Scheremeta (2005): 

nada mais e que a basilar atividade de"policiamento ostensivo" (principal 
caracteristica da atividade policial-militar) que tambem destaca a chamada 
"ac;:ao de presenc;:a" (outra caracteristica da atividade policial militar) tanto 
real quanto potencial, obedecendo primordialmente ao principia da 
"responsabilidade territorial" e, secundariamente, mas nao menos 
importantes, aos principios da "aplicac;:ao" e da "antecipac;:ao", acrescida, 
logicamente, dos procedimentos da filosofia da Policia Comunitaria ja 

abordados. 

0 Projeto POVO e urn tipo de Policiamento Ostensivo Geral, nos processos "a 

pe" e "motorizado", nas modalidades de "patrulhamento" e "permanencia", de 

circunstancia "ordinaria", "urbana", "diuturno", "desdobrado no terreno", com "limites 

de responsabilidade" territorial e geografica perfeitamente definidos, desenvolvido 

junto a comunidade para interac;ao e integrac;ao, com a filosofia de policia 

comunitaria e que tern por objetivos especfficos: 

a) orientar a prevenc;ao de delitos ou dissuadir sua pratica, pela presenc;a 

efetiva do policiamento ostensivo; 

b) atender de forma mais rapida, eficiente e eficaz as ocorrencias policiais; 

c) intensificar o patrulhamento nos locais e horarios de risco, de forma a 

reduzir as oportunidades para a pratica de delitos; 

d) proporcionar maior acessibilidade e conseqOente participac;ao da 

comunidade nos assuntos de seguranc;a publica; 

e) amp liar e consolidar a permanencia do policial-militar junto a comunidade 

para torna-lo conhecido e participante nas soluc;oes dos problemas de 

seguranc;a individual e comunitaria, localizados ou pr6prios de bairros, no 

setor de atendimento da Estac;ao POVO. 
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Em sintese, a atua<fao policial no Projeto POVO e realizar a atividade de 

"policiamento ostensivo", como principal caracteristica da atividade policial-militar, 

que tambem destaca a chamada "a (faa de presen<fa", tanto real quanta potencial, e 

que obedece ao principia da "responsabilidade territorial". 

2.5.2.2 Patrulha Escolar Comunitaria (PEC) 

0 que motivou o desenvolvimento da PEC, no Estado do Parana foi a 

necessidade que a Secretaria de Educa<fao e a Policia Militar sentiram em dar 

resposta a crescente violencia que ja a epoca, era percebida nas escolas e em seu 

ambiente. 

Em 1994, o governo do Estado insurgiu-se contra a realidade de violencia 

que constatou par meio da atividade de Patrulha Escolar que na ocasiao constituia

se par quatro viaturas para a regiao de Curitiba, cada qual ocupada par duas 

policiais femininas devidamente armadas, tendo como atividade basica 

o patrulhamento ostensivo preventivo e a permanencia em areas internas e 
externas adjacentes aos estabelecimentos de ensino, atendendo dentro de 
suas limitac;oes , todas as ocorrencias relacionadas a seguranc;a publica 
e/ou assistencias supletivas verificadas pr6ximas as escolas e, 
preferencialmente, aquelas relacionadas aos alunos e corpo docente. 
(PARANA, 1994) 

Saliente-se que, nesta modalidade, o policiamento escolar seguia as regras 

basicas e tradicionais da Policia Militar do Parana. A ideia de repressao pela 

presen(fa e o atendimento as ocorrencias relacionadas as escolas em menor tempo, 

traduziam a ideia de preven<fao. A fun<fao desse trabalho era a aproxima(fao a 

escola e ao seu ambiente, ampliando a seguran<fa no local e seu entorno; tambem 

esclarecer duvidas acerca do trabalho policial, par meio do assessoramento a escola 

quanta a seguran(fa fisica das instala<f6es e pela intera(fao com a comunidade 

escolar e com as autoridades locais, conforme os estabelecimentos de ensino. 

Esta forma de policiamento repercutiu positivamente, no entanto agia nas 

consequencias dos acontecimentos, frustrando-se quanta ao objetivo da preven<fao. 
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Os problemas continuaram a crescer e os atos delituosos passaram a ocupar 

o espago escolar. Havia a necessidade da conjugagao das for<;as vivas da 

comunidade (BONDARUCK; SOUSA, 2007), dentre elas: as instituic;oes escolares, 

verdadeiros elos entre o Estado e os cidadaos ( crianc;as, adolescentes, adultos e 

idosos), com atividade preventiva que e a base da Policia Comunitaria a qual inspira 

o programa da Patrulha Escolar. 

A prevengao, na busca de pequenas mudangas de atitudes, e a principal 

func;ao da patrulha escolar, ficando em segundo plano a repressao a crimes e a atos 

infracionais. Deve dar atendimento as solicitac;oes dos diretores de lnstituic;oes de 

ensino, exercendo o patrulhamento no ambito das respectivas escolas a fim de coibir 

praticas delituosas. 

Constatou-se que no momento em que as pessoas se encontravam nas 

escolas, era quando estavam mais expostas, sem a protec;ao de seu grupo, 

vulneraveis a acertos de contas, vingangas e outros motivos para atritos. Neste 

contexto, as mortes e ferimentos graves passaram a ser freqOentes no interior das 

escolas. 

Desta forma, a escola precisou aparelhar-se para, nos perfodos de 

atividades, proporcionar nao s6 a sensac;ao de seguranc;a, mas sim melhores 

condic;oes de seguranc;a a seus alunos e educadores. Alguns avangos foram 

alcanc;ados; porem a proliferagao de pequenos delitos no entorno de ambientes 

escolares fez com se planejasse uma atuagao mais presente em Piraquara-PR e 

Colombo-PR, cidades da Regiao Metropolitana de Curitiba, em que os problemas 

eram mais freqOentes. La, ap6s algumas intervenc;oes, na roupagem de Patrulha 

Escolar Ill, houve melhoras de uma realidade insegura com ocorrencias ate de 

natureza grave em seu interior; ap6s o desenvolvimento das. etapas de Patrulha 

Escolar, as escolas passaram a vivenciar maior seguranc;a e por consequencia, a 

combater a evasao escolar. 

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

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

conjunto com o entao 2° Tenente QOPM Wagner de Araujo, sob a orientac;ao do 

entao Maj QOPM Anselmo Jose de Oliveira, apresentou ao Comando-Geral da 

Policia Militar do Parana o Programa "POR UMA ESCOLA MAIS SEGURA", a ser 

implantado justamente nos municfpios da Regiao Metropolitana de Curitiba e 

tambem na propria Capital. Visava ao estabelecimento de uma parceria entre a 
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Polfcia Militar, a Secretaria de Estado da Educagao, por intermedio do Nucleo 

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

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

participagao de instituigoes e autoridades locais dos poderes executive, legislative e 

judiciario. 

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

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

Ill" cada vez mais ganhasse forga, passando a ser muito mais que um projeto 

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

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

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

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

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

(oitenta) para Londrina, foi langado oficialmente em fevereiro de 2004 com a 

denominagao "PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA". 

Nesta nova fase, atualmente, como um Programa de Governo do Estado do 

Parana, o PROGRAMA PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA conta com duas 

coordenagoes distintas. Uma Coordenagao Estadual, de carater polftico-institucional, 

vinculada diretamente ao Secretario de Estado Chefe da Casa Militar da 

Governadoria do Estado do Parana, hoje na pessoa do Cmt. Geral da PMPR, 

Coronel QOPM Anselmo Jose de Oliveira, que, quando ainda Capitao, Chefe da 

Segao de Planejamento do 17° Batalhao de Polfcia Militar, idealizou o "Projeto 

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

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

PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA. 

Para operacionalizar o Programa, criou-se a Coordenagao Estadual 

"Operacional", de carater tecnico-operacional, vinculada diretamente ao Estado

Maior da Polfcia Militar do Parana, e composta por Oficiais e Pragas da PMPR e um 

representante da Secretaria de Estado da Educagao (SEED). 

Esta Coordenagao foi responsavel pelo planejamento das agoes e operagoes 

que envolveram a PEC como um todo, pelo estabelecimento da maneira de atuagao 

dos policiais militares que pertencem ao programa, pela capacitagao profissional dos 

militares estaduais e dos civis vinculados aos Nucleos Regionais de Ensino e as 

escolas estaduais, alem de servir de coordenagao e assessoria tecnica junto a 
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PMPR e a SEED entre os anos de 2004 e 2008. 

Realiza como atividades Preventivas (Rotineiras) as atividades do Programa, 

atividades curativas, seja previamente programadas ou em colaborac;ao como 181, 

NARCODENUNCIA, alem de atendimento de ocorremcias, quando sao acionados 

em caso de emergencia policial, via 190. (SCHEREMETA, 2007) 

Alem das atividades citadas nas etapas acima, consta do Programa da Patrulha 

Escolar Comunitaria o desenvolvimento de atividades complementares, quais sejam: 

a) Patrulhamento diferenciado; 

b) lnterac;ao com a comunidade e autoridades locais; 

c) Aconselhamento de alunos; 

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

e) Buscas e revistas pessoais (preventivas e par fundada suspeita); 

f) Operac;oes policiais nas areas externas das escolas. 

Este trabalho em etapas e em atividades complementares tern dais objetivos 

principais. 0 primeiro e a "prevenc;ao" (ac;oes proativas) as ilicitudes penais que 

possam ser cometidas par estudantes dentro ou fora do ambiente escolar. 0 

segundo e a "transformac;ao" da realidade de violencia e criminalidade que assola 

este ambiente em especial. Assim, tornou-se como objetivo secundario a atuac;ao da 

Polfcia Militar nas medidas reativas, ou seja, repressao a crimes, contravenc;oes e 

atos infracionais. 

0 Policiamento Escolar, citado doutrinariamente como "orientagao particular 

para o planejamento e execugao de atividades operacionais" (PARANA, 2000, p. 

29), executado na forma de Patrulha Escolar Comunitaria, nada mais e que a basilar 

atividade de "policiamento ostensivo" em "agao de presenga" que deve atuar 

precipuamente preventivamente (ac;oes proativas), e atuar supletivamente na 

repreensao a crimes e a atos infracionais. A prevenc;ao se da pela observac;ao da 

filosofia de Polfcia Comunitaria, ou seja, pela aproximac;ao da escola e do seu 

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

duvidas sabre o trabalho policial, pelo assessoramento a escola quanta a seguranc;a; 

e pela interac;ao com a comunidade escolar e com as autoridades locais. 
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Em resumo, e buscando a doutrina contida no Manual Basico de Policiamento 

Ostensivo (BRASIL, 1980), tem-se que a Patrulha Escolar Comunitaria e 

Policiamento Ostensivo, nos processos "a pe" e "motorizado", nas modalidades de 

"patrulhamento" e "permanemcia", de circunstancia "ordinaria", "urbano" e "diuturno", 

desenvolvido junto a comunidade para interac;ao e integrac;ao, com a filosofia de 

policia comunitaria e que tern por objetivos especificos: 

a) Fazer do ambiente escolar urn local seguro e tranqOilo para alunos e 
professores e de despreocupagao para paise familiares; 
b) Dar especial atengao ao uso e trafico de drogas nas escolas e em suas 
proximidades; 
c) Ampliar e consolidar a permanencia do policial-militar junto a comunidade 
para torna-lo conhecido e participante nas solugoes dos problemas de 
seguranga; 
d) lncentivar o relacionamento entre educandarios e Unidades Operacionais 
de Area, proporcionando maior conscientizagao dos alunos por meio de 
projetos, palestras ou debates coordenados pela Policia Militar, para o 
fornecimento de informagoes que possibilitem a detectagao e extingao dos 
fatores que causam risco a seguranga do corpo docente e discente; 
e) lncentivar e apoiar atividades culturais, desportivas e de lazer para a 
comunidade escolar, programas comunitarios de amparo e protegao a 
crianc;:a e ao adolescente, campanhas educativas antidrogas, de seguranc;:a 
no transite, de protegao ao meio ambiente, de retorno as aulas, de ferias em 
paz, entre outras. (PARANA, 2000, p. 29 et. seq.) 

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

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

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

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

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

minimizando os conflitos de convivencia naquele ambiente como no combate e 

prevenc;ao ao uso de drogas e outros crimes. 

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

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

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

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

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

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

pedag6gicos. 
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Para que esta atividade de revista preventiva seja executada, a Coordenagao 

Operacional do Programa estabelece, obrigatoriamente, a adogao dos seguintes 

procedimentos: 

a) Constatagao de urn hist6rico de fatos delituosos que tenham acontecido 

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

porte de armas (de fogo ou brancas), e outras suspeigoes identificadas 

pelo profissional de seguranga publica; 

b) Realizagao de uma Assembleia com pais (ou responsaveis) dos alunos, 

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

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

Caso solicitada a agao policial, o referido documento e encaminhado ao 

Nucleo Regional de Ensino correspondente; 

c) Ciemcia (concordancia) par parte do Ministerio Publico e do Poder 

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

d) Planejamento operacional especifico para tal agao ou operagao. 

Preventivamente, o Programa Patrulha Escolar Comunitaria tern obtido 

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

seguranga publica), isto com a diminuigao nao s6 da criminalidade, mas tambem 

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

mais especificamente com as criangas e os jovens adolescentes, par meio de 

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

Em 2008, a Coordenagao estadual operacional foi transformada em 

BATALHAO DE PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA( SPEC), para atuar em 

conjunto com a Secretaria de Estado da Educagao em busca do aprendizado 

coletivo para se buscar a seguranga a partir de atitudes diarias, continuadas, 

praticadas individualmente ou pelo grupo a que este individuo pertenga, em busca 

da prevengao, isto par meio da transformagao de procedimentos, e repressao a 

delitos, pelo esforgo e agoes coletivas. Neste ana de 2008 atende aproximadamente 

1.500.000 (urn milhao e quinhentos mil) alunos da rede estadual de ensino de forma 

direta em todo o Estado do Parana, distribuidos em 2.109 ( duas mil, cento e nove) 

escolas estaduais 
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As atividades desenvolvidas pela Patrulha Escolar Comunitaria no estado do 

Parana vern trazendo 6timos resultados, pais unir a pratica ao te6rico e sem duvida 

uma receita de sucesso. 

Cumpre ressaltar tambem que as atividades de Patrulha Escolar Comunitaria 

estao fundamentadas na legislac;:ao vigente, principalmente na Constituic;:ao Federal 

(CF/88) e no Estatuto da Crianc;:a e do Adolescente (EGA), alem das legislac;:oes 

afetas a Policia Militar. 

0 artigo 144 da Constituic;:ao Federal, preve: "A seguranc;:a publica, dever do 

Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a preservac;:ao da ordem 

publicae da incolumidade das pessoas e do patrimonio." (BRASIL, 2005). 

Deixa o referido artigo o entendimento de que a seguran<;:a publica existe para 

o cidadao, sendo o Estado o mantenedor desse servi<;:o essencial par meio das 

policias e da justi<;:a, e cobra desse cidadao a responsabilidade. 

Cidadao, pode-se dizer, e toda pessoa "Jato sensu", que vive em uma 

sociedade organizada e com ela interage, devendo cumprir os seus preceitos, 

recebendo dela, em contrapartida, os servi<;:os, a destina<;:ao etica e o respeito aos 

seus direitos basicos. Entre esses direitos, estao a educa~ao, a saude, o trabalho, o 

lazer, a seguran<;:a, dentre outros definidos no art. 6° da CF/88. A educa<;:ao, par 

excelencia, e urn dos direitos mais importantes do ser humano, destinado que e, par 

excelencia, a viver em grupos sociais. 

2005): 

Nesse particular, e oportuno rever o que diz o art. 205 da CF/88 (BRASIL, 

A educa((ao, direito de todos e dever do Estado e da familia, sera promovida 
e incentivada com a colaboravao da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu prepare para o exercicio da cidadania e 
sua qualificavao para o trabalho. (grifo nosso) 

Logo, antes de formador de mao-de-obra, a educac;:ao desenvolve a pessoa e 

a prepara para o exercfcio de sua cidadania, mais uma vez se remetendo a polfcia, 

6rgao que garante esse exercfcio e que e essencial a vida moderna, para evitar o 

estado de barbarie natural. Mesmo que momentaneamente a policia nao de conta 

de sua incomensuravel missao, e ela a verdadeira protetora dos direitos humanos. 

Ja o art. 227 da CF/88 e o art. 3°. do ECA dispoem, respectivamente, do 

mesmo assunto: 
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Art. 227, CF/88: "E dever da familia, da sociedade e DO EST ADO assegurar 
a crianc;a e ao ADOLESCENTE, com ABSOLUTA PRIORIDADE, o direito A 
VIDA, a saude, a alimentac;ao, A EDUCA<;Ao, ao lazer, a 
profissionalizac;ao, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a 
convivencia familiar e comunitaria, ALEM DE COLOCA-LOS A SALVO DE 
TODA FORMA DE negligencia, discriminac;ao, explorac;ao, VIOLENCIA, 
crueldade e opressao." (BRASIL, 2005) (grifos nossos) 
Art. 3°, ECA: "A crianc;a e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes a pessoa humana, sem prejufzo da PROTE<;AO 
INTEGRAL de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento fisico. mental. moral, espiritual e social, EM CONDI<;OES 
DE LIBERDADE E DE DIGNIDADE". (BRASIL, 2001) (grifos nossos) 

Nesse sentido, a Constituigao Federal, em seus artigos 205 e 227, caput, 

estabelece claramente a necessidade da integrac;ao entre familia, sociedade, 

comunidade e Estado, no processo de educac;ao de crianc;as e adolescentes, bern 

como na sua protec;ao contra toda forma de violemcia, crueldade ou opressao. 
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3 PROGRAMAS DE PREVENCAO A VIOLENCIA 

Ap6s os estudos feitos acerca dos aspectos que permeiam a tematica 

violemcia escolar, e por terem sido identificados alguns programas voltados ao 

combate a violemcia contra crianc;as e adolescentes e no particular, no combate a 
violemcia escolar, sao listados abaixo alguns programas tidos como relevantes no 

Estado do Parana, alguns com a participac;ao da Polfcia Militar, bern como urn 

programa da cidade de Porto Alegre-RS, que e interessante pela sua amplitude de 

aplicac;ao. 

lnicialmente, cumpre destacar que a Secretaria de Educac;ao do Parana vern 

desenvolvendo programas de prevenc;ao por meio de sua Coordenadoria de 

Desafios Educacionais Contemporanea, que envolve a Diretoria de Polfticas e 

Programas Educacionais, tendo a frente do programa a Professora Lia Burigo e o 

Professor Jose Luciano Ferreira de Almeida. 0 programa visa a atender demandas 

de movimentos sociais transformadores da sociedade, pois a escola nao pode ficar a 
parte de todo esse processo. 

La, sao desenvolvidos projetos, os quais se destacam a seguir: Enfrentando 

a violemcia com ac;oes pedag6gicas, sao cadernos tematicos em que sao debatidos 

artigos sobre vioh3ncia por parte de professores, diretores, comunidade escolar. 

Esse projeto visa a capacitar cerca de 25000 professores da rede estadual; ocorrem 

tambem algumas interac;oes institucionais entre secretarias afins, como o programa 

Viva Escola ainda a ser implantado, bern como a existemcia de projetos especiais 

envolvendo cerca de 200 escolas do Estado em situac;ao de superac;ao (baixa renda, 

IDEB baixo, etc); nessas sao realizadas ac;oes envolvendo a familia, alunos, para o 

afastamento das drogas, da violencia e para que permanec;am na escola estudando, 

tambem com a participac;ao da comunidade escolar. Esse sao alguns dos projetos 

da SEED em parceria com outros 6rgaos. 

Como programas de prevenc;ao podem ser feitos em parceria com 6rgaos 

governamentais ou nao governamentais, urn caso que chama a atenc;ao e a parceria 

feita entre a Secretaria Municipal de Educac;ao de Porto Alegre e o lnstituto de 

Filosofia e Ciencias Humanas da UFRGS, em 1995, com o programa "Ac;ao contra a 

violencia na escola", que procurava compreender as relac;oes s6cio-economicas 

presentes nos atos de violencia ocorridos no meio escolar e apontar ac;oes para sua 
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redugao, tanto em nivel pedag6gico quanta no de articulagao com a comunidade 

mais ampla. 

Em continuidade, em data de 4 de julho de 2000, foi promulgada a Lei 

Municipal n° 8541, que institui o Programa de Prevengao a Violencia nas escolas da 

rede municipal de ensino de Porto Alegre, com os seguintes objetivos: 

• fortalecer as relagoes comunitarias e disseminar agoes de solidariedade e 
cidadania; 
• articular a comunidade da regiao para, com base em diagn6sticos, 
desenvolver agoes de promogao e garantia de direitos, especialmente de 
com bate a vioh3ncia e de valorizagao da vida; 
• desenvolver estrategias de trabalho por meio de parcerias com 
instituigoes governamentais e nao-governamentais para operacionalizar 
agoes de combate a violencia; 
• estreitar as relagoes da escola com a comunidade, reforgando-a como 
espago de apoio as agoes solidarias; 
• formar comissoes regionais de prevengao a violencia nas escolas, para 
coordenar e definir as agoes. 
Dando continuidade a este trabalho e no esforgo de implementagao da lei 
municipal, a SMED propoe um programa de dez pontos de prevengao da 
violencia entendendo a prevengao, em seu sentido amplo, como toda agao 
que visa compreender, reduzir, dissolver, evitar, contrapor toda e qualquer 
manifestagao de violencia no meio escolar. Para tal, sao apresentadas as 
seguintes politicas e estrategias: 
1 - Refletir sistematicamente a problematica da violfmcia no meio 
escolar 
As questoes relativas a violencia no meio escolar sao ainda pouco 
conhecidas e abrangem um vasto complexo de causas e variaveis, exigindo 
um aparelho sistematico de reflexao e estudo e o despreendimento do vies 
emocional que geralmente acompanha o debate sabre o tema. A tentagao, 
sempre a veneer, e a do simplismo ou do reducionismo em busca de uma 
compreensao do fato social em suas varias dimensoes: fisica, psicol6gica, 
simb61ica, social, etc. 
• instalando o Forum Municipal de Prevengao a Violencia nas Escolas, com 
a participagao de representantes das secretarias municipais, Conselho 
Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescents, Conselho Municipal de 
Educagao, Conselho Municipal de Entorpecentes, Ministerio Publico, 
Juizado de lnfancia e Adolescencia, Conselho Tutelar, Ordem dos 
Advogados do Brasil; 
., implementando as Comissoes Regionais de Prevengao a Violencia nas 
oito regioes da SMED; 
., constituindo o grupo de estudos sabre polfticas publicas em relagao a 
violencia no meio escolar; 
., organizando seminario sabre a violencia em meio escolar; 
., estudando a base de dados da pesquisa realizada sabre a tematica; 
., oportunizando contato com textos sabre a tematica, atraves de 
bibliotecas e grupos de leitura; publicando textos; 
., socializando a bibliografia sabre a tematica; 
., avaliando sistematicamente as polfticas e agoes realizadas. 
2 - Assumir a nao-violencia como referencial de toda a~ao de 
preven~ao a violencia 
As respostas em relagao a violencia no meio escolar terao alcance reduzido 
enquanto permanecerem restritas as medidas de contengao da violencia. 
Para supera-la, e precise colocar-se a partir de um outro angulo e 
posicionamento: a nao-violencia, entendida nao apenas como negagao 
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(ausencia) da violencia, mas em sua concepgao propositiva de justi<;a e 
solidariedade. 
• disponibilizando dados e informa<;oes sabre praticas nao-violentas 
realizadas em escolas, movimentos populares e sociais, comunidades; 
• assumindo praticas e campanhas nao-violentas e por uma pedagogia 
nao-violenta; 
• destacando elementos e atitudes de nao-violencia; 
• incluindo datas com referenciais nao-violentos no calendario da SMED; 
• criando uma home-page e um boletim virtual da nao-violencia na escola; 
• criticando a violencia presente nas vivencias escolares. 
3 - Desenvolver a educac;ao para a paz como caminho de superac;ao da 
violencia no meio escolar 
As questoes relativas a violencia no meio escolar sao, em primeiro Iugar, um 
problema pedag6gico e como tal devem ser tratadas. Violencia e paz, como 
fatos sociais, se aprendem. 
A educagao para a paz tern emergido como um espa<;o de critica da 
violencia cultural imposta pela sociedade (curricula oculto da violencia) e de 
capacita<;ao das pessoas para agoes na linha da nao-violencia. 
~r- organizando cursos de educagao para a paz para professores; 
• desenvolvendo projeto piloto das Oficinas da Paz como espa<;o de 
aprendizado e do exercicio do protagonismo juvenil em torno de agoes pela 
paz e pela nao-violencia; 
,.. incluindo conteudos sabre a paz, nao-violencia e direitos humanos no 
projeto pedag6gico das escolas. 
4 - Capacitar a escola para constituir-se em nucleo e centro promotor 
da paz e da cultura de paz 
E preciso reconhecer que a violencia tambem se aprende na escola. 
A escola, como outros agentes da sociedade, tanto tern expressado como 
tern produzido violencia. 
A compreensao ocidental de educagao ainda associa por demais 
aprendizagem com puni<;ao, premiagao, repressao, etc. 
Para a superagao da violencia no meio escolar, e preciso diminuir o 
potencial criador de violencia da escola e transforma-la num nucleo e centro 
promotor de paz, aperfeigoando seu potencial gerador de nao-violencia e 
relagoes solidarias e cidadas. 
,. desenvolvendo uma campanha propositiva: Escola, aqui se aprende a 
nao-violencia; 
• inventariando as agoes pela paz ja realizadas e em curso na escola e em 
outros espagos da comunidade; 
• constituindo Conselhos pela Paz em todas as escolas da rede municipal 
de ensino de Porto Alegre; 
• organizando espagos de discussao com a comunidade escolar sabre a 
tematica; 
• organizando, nas escolas, bibliotecas e arquivos sabre violencia e paz no 
meio escolar; 
• divulgando, atraves da internet, experiencias realizadas nas escolas para 
a construgao de uma cultura de paz. 
5 - Aprimorar as relac;oes humanas na comunidade escolar 
A violencia, como um fato humano e um atributo da sociedade, sempre se 
manifesta em forma adjetiva, como caracteristica e expressao das relagoes 
sociais. 
Nao existe a violencia em si, mas rela<;oes sociais violentas. 
Dai a importancia de, num programa de prevengao a violencia no meio 
escolar, oportunizar o aprimoramento das relagoes humanas na 
comunidade escolar como referencia basica e vislumbrar uma nova 
compreensao de curricula que, como conjunto de vivencias e experiencias 
realizadas na escola, visa o estabelecimento de relagoes humanas 
profundas e o aprendizado de formas de resolugao nao-violenta de conflitos. 
• organizando cursos de resolugao nao-violenta de conflitos para a 
comunidade escolar; 
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• valorizando e retomando os principios de convivencias estabelecidos na 
constituinte escolar de 1995 e referendados em 2000; 
• desenvolvendo projeto de recreios auto-gestionados por alunos e pais; 
• valorizando as pessoas (alunos, professores, funcionarios, pais, etc.) 
como sujeitos. 
6 - Fortalecer espa~os democraticos no sistema escolar 
A violencia, muitas vezes, apresenta-se como uma forma de expressao dos 
que nao tem acesso a palavra e como a critica mais radical a tradigao 
autoritaria. 
Quando a palavra nao e possivel, a violencia se afirma e a condigao 
humana e negada. 
Neste sentido, a reversao e a alternativa a violencia passa pelo resgate e 
devolugao do direito a palavra, pela oportunidade da expressao das 
necessidades e reivindicagoes do sujeitos, pela criagao de espagos 
coletivos de discussao, pela sadia busca do dissenso e da diferenga. 
• garantindo o conselho escolar como espago coletivo de discussao; 
• garantindo aos alunos espagos de reivindicagao e expressao de suas 
necessidades; 
• favorecendo a participagao dos alunos e professores no OP da escola. 
7 - Fortalecer a cidadania, o protagonismo juvenil e a mobiliza~ao 
social na linha da paz, nao-vioU~ncia e direitos humanos 
Muito da exaltagao da violencia no mundo atual, conforme Hannah Arendt, 
provem da degradagao da agao politica e cidada. A promogao e o 
desenvolvimento da agao geradora do novo e da cidadania apresenta-se 
como uma alternativa de diminuir a violencia que surge no vacuo da 
participagao social. 
As experiencias educativas mais conseqi.ientes, aquelas que tem obtido um 
resultado mais eficaz nas alternativas a violencia, sao exatamente aquelas 
que estao conseguindo criar espago de agao politica em seu proprio seio. 
A juventude tem se mostrado muito aberta e receptiva a tudo que vem 
promover e desenvolver a cidadania e o protagonismo juvenil. 
• apoiando grupos de nao-violencia: hip-hop, capoeira, tai-chi-chuan, 
grafitagem, etc.; 
• participando nos movimentos sociais, de direitos humanos e pacifistas; 
• participando de debates e eventos propostos por outras instituigoes sobre 
violencia em meio escolar; 
• desenvolvendo campanha contra brinquedos de guerra; 
• capacitando multiplicadores de agoes nao-violentas junto a juventude; 
.- integrando os grupos organizados (gangues) no trabalho de prevengao. 
8 - lncentivar projetos de integra~ao escola e comunidade 
A diminuigao da violencia na escola e atraves da escola esta ligada a sua 
caracterizagao e consolidagao como espago publico e nao privado ou 
restrito a determinados setores da sociedade. 
A escola publica reconhece suas raizes comunitarias como espago de 
manifestagao da liberdade, de relagao entre iguais, de pratica de cidadania 
e de enriquecimento do humano. 
• retomando o vinculo da escola como orgamento participative; 
• realizando oficinas culturais e artisticas, esporte e lazer, nos finais de 
semana; 
• participando das reunioes da associagao dos moradores, clubes de 
maes, escolas de samba, etc. 
• desenvolvendo parcerias com organizagoes nao-governamentais para 
operacionalizar agoes de combate a violencia; 
• fortalecendo a escola como p61o articulador da rede de atendimento as 
criangas e adolescentes. 
9 - Construir estrategias cidadas de seguran~a 
Pelas vinculag6es da escola com a sociedade, a problematica da violencia 
no meio escolar apresenta relagoes com a questao da seguranga, entendida 
como estrategia cidada para garantir a vida das pessoas e dos 
equipamentos publicos que estao a servigo do desenvolvimento desta 
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mesma vida. 
• formando e capacitando a guarda municipal como educador social; 
• discutindo o papel do policiamento comunitario visando a construgao de 
uma nova relagao entre a escola e a polfcia; 
• divulgando e realizando debates sobre o ECA; 
• realizando ag6es que atendam situagoes de risco; 
• elaborando coletivamente uma cartilha para a guarda municipal; 
• procurando caminhos de superagao da problematica da droga na escola; 
• debatendo com os agentes e instancias de seguranc;a publica estrategias 
cidadas de seguranga. 
10- Criar espa~os de apoio as vitimas da vioU!ncia 
0 trabalho de preven9ao a violencia no meio escolar nao pode desconhecer 
as consequencias que as rela96es sociais violentas trazem para as 
criangas, adolescentes e jovens, tanto transformando-os em vitimas como 
em desencadeadores de atos violentos. 
Atender e acompanhar as vftimas da violencia de forma organizada e 
sistematica e uma demonstragao de responsabilidade etica de uma 
sociedade que se reconhece ela mesmo como violenta em seus padr6es, 
atitudes e normas. 
• organizando comites de atendimento as vitimas da violencia nas regi6es; 
• articulando com outros servic;os de atendimento a crianc;as e 
adolescentes vitimas de violencia; 
• encaminhando para atendimento as famflias e/ou responsaveis pelas 
crianc;as vitimas de violencia; 
• realizando o acompanhamento pelo servigo de orientagao das criangas e 
adolescentes desencadeadores de atos violentos; 
• acompanhando cada crianc;a vitimizada pela droga e sua familia. 
(EDUCADORES PARA A PAZ, 2006) 

Ha de se ressaltar tambem os programas desenvolvidos por 6rgaos 

governamentais estabelecidos pelo Governo do Estado do Parana, por meio da 

Secretaria de Educagao do Parana, dentre os quais se destacam: 

a) Programa Atitude, da Secretaria Estadual de Justiga o qual apresenta 

como princfpios: fatores de risco relacionados a violencia; vioh~ncia 

cometida e sofrida contra criangas e adolescentes; e abordagem sistemica 

e vinculada as dinamicas locais, atuando em dez cidades do Parana 

(Aimirante Tamandare, Colombo, Piraquara, Sao Jose dos Pinhais, Ponta 

Grossa, Londrina, Cambe, Sarandi, Cascavel e Foz do lguagu). 

Esse programa tern como caracterfsticas a integragao, articulagao e 

funcionamento em rede; aproveitamento dos recursos publicos e 

comunitarios disponfveis em cada localidade; e agao em colaboragao com 

os atores sociais envolvidos, entendendo-os como protagonistas do 

programa e dos resultados por ele produzidos. 

Tern como Eixos de Agao: superagao da Violencia contra criangas e 

adolescentes e criagao de redes; praticas Formativas, Socializadoras e de 
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Cidadania; combate ao usa de Drogas; reduc;:ao da Violencia Juvenil; 

fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos; 

participac;:ao Social da Juventude; fortalecimento da Familia; 

b) Programa Escola Aberta: esse programa e realizado aos finais de 

semana e tern como objetivos ampliar a integrac;:ao a escola e a 
comunidade; ampliar a oportunidade de acesso a escola; contribuir para a 

reduc;:ao da violencia na comunidade escolar; 

Ao Iongo dos ultimos anos foram realizadas varias atividades, dentre as 

quais destacam-se: capacitac;:ao dos envolvidos, seminarios com a 

participac;:ao da comunidade; capacitac;:ao esporte e lazer para os 

oficineiros. 

Ha o usa de laborat6rios de informatica, laborat6rio de ciencias,cozinha, 

salas de aula, patios, canchas, salas de video, TV, multimfdia e aparelhos 

de sam. 

Durante o perfodo em que estao ocorrendo as atividades, nao existe 

registro de roubos, estragos nos equipamentos utilizados, riscos em 

paredes, quebra de vidros, acidentes, reclamac;:ao sabre a limpeza, 

agress6es verbais e ffsicas, vendas de drogas. Aos finais de semana, a 

comunidade participa de atividades e, durante a semana, de reuni6es 

pedag6gicas; 

c) Projeto Escola que Protege: projeto que pretende qualificar profissionais 

par meio de formac;:ao nas modalidades a distancia e presencia! para uma 

atuac;:ao adequada, eficaz e responsavel, no ambito escolar, diante das 

situac;:oes de evidencias ou constatac;:oes de violencias sofridas pelos 

educandos; como tambem pretende promover a articulac;:ao de diversos 

atores nos munidpios participantes para uma ac;:ao conjunta com 

responsabilidade compartilhada e negociada, quais sejam: Secretarias de 

Educac;:ao Estaduais e Municipais, Pr6-Reitorias de Extensao das 

Universidades e Rede de Protec;:ao Integral e Local. 

Tern como objetivo geral promover, no ambito escolar, a defesa dos 

direitos de crianc;:as e adolescentes em situac;:oes de violencia ffsica, 

psicol6gica, negligencia, abandono, abuso sexual, explorac;:ao do trabalho 

infantil, explorac;:ao preventiva. 
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Ja, como objetivos especfficos, procura formar profissionais de educagao 

para a identificagao de evidencias de situagoes de exploragao do trabalho 

infantil, de violencia ffsica, psicol6gica, negligencia e abandono, abuso e 

exploragao sexual comercial contra criangas e adolescentes; e 

enfrentamento no ambito educacional, em uma perspectiva preventiva; 

sensibilizar e conscientizar a comunidade escolar sobre os prejufzos 

causados pelas diversas formas de violencia (ffsica, psicol6gica, sexual, 

negligencia, abandono, exploragao do trabalho infantil) no desenvolvimento 

bio-ffsico-psfquico-social das criangas, adolescentes e a famflia como urn 

todo; estreitar as relagoes e integrar os sistemas de ensino ao fluxo de 

notificagao e encaminhamento junto a Rede de Defesa, Responsabilizagao 

e Protegao a crianga e adolescente. 

d) Plano estadual de enfrentamento a violencia contra crian~as e 

adolescentes: Enfrentando a violencia contra crian~as e adolescentes 

Agenda para a superaqao das violencias contra crianqas e adolescentes 

(SECJ- Secretaria Estadual da Crianqa e Juventude) 

Essa agenda ratifica o compromisso com o pacto pela infancia e a 

juventude, com as secretarias de estado da justiga, da seguranga publica, 

de educagao, da saude, e a comissao estadual de enfrentamento a 
violencia contra criangas e adolescentes, propoe uma rede de protegao 

pela superagao das violencias contra criangas e adolescentes. 

A agao envolve secretarias de estado, prefeituras municipais, comissoes 

estadual e municipais de enfrentamento a violencia, escolas publicas e 

privadas, unidades de saude, centros de socioeducagao, conselheiros 

tutelares e de direitos e demais atores do sistema de garantia de direitos. 

Apresenta como objetivo geral, mobilizar profissionais e instituigoes que 

atuam diretamente com possfveis vftimas de violencias, criando 

mecanismos e instrumentos eficazes da rede de enfrentamento. 

Como objetivos especfficos, pretende instrumentalizar gestores, 

professores e funcionarios das escolas do Parana, por meio da indicagao 

de material bibliografico, de orientagao tecnica profissional, de seminarios 

palestras e encontros, de estudos de caso e de propostas de abordagem 

coletivas; implantar urn processo de formagao continuada dos atores da 

comunidade escolar; potencializar as redes regionais e municipais de 
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enfrentamento a violencia contra criangas e adolescentes aproximando 

seus atores do ambiente escolar; construir propostas conjuntas de agoes 

possiveis para a redugao da violencia praticada contra criangas e 

adolescentes dentro e fora do ambiente escolar; integrar as redes regionais 

e as iniciativas locas em torno da agenda estadual; coordenar agoes das 

escolas com as mobilizagoes das redes municipais e estaduais; entender o 

fenomeno da violencia e como se manifesta no ambiente escolar, 

aprofundando a discussao sobre o enfrentamento; capacitar professores, 

profissionais da saude e agentes comunitarios de saude, integrantes da 

comunidade escolar e tecnicos municipais para identificar e combater 

casos de violencia contra criangas e adolescentes; desenvolver uma 

mobilizagao por parte da sociedade civil organizada ( entidades e 

instituigoes civis) que trabalham com atematica; e organizar urn concurso 

publico de redagao, frases ( slogan para a campanha) e desenhos sobre a 

tematica da violencia contra criangas e adolescentes envolvendo escolas 

municipais , estaduais, federais e privadas. 

Na consecugao dos objetivos, procurara mobilizar as escolas publicas e 

privadas para o debate, reflexao e agoes necessarias para o enfrentamento 

a violencia contra criangas e adolescentes; realizar a formagao dos atores 

envolvidos por meio de seminaries, estudos de caso, debates, atividades 

de psicodrama; desenvolver junto as criangas e aos adolescentes cursos, 

palestras, seminaries, concursos de redagao e I ou frases envolvendo o 

tema da violencia respeitando o diagn6stico e a realidade de cada 

municipio; abordar a tematica junto aos pais e a comunidade escolar; 

mobilizar, a partir da escola, a comunidade para participar dos debates e 

palestras; estabelecer formagao continuada de professores para trabalhar o 

tema com pais e alunos e tambem para identificagao dos casos, 

encaminhamento das denuncias e trabalho com as vitimas e agressores; 

fazer reunioes mensais intersecretarias e rede regional dos formadores 

para acompanhamento e avaliagao das atividades; bern como realizar 

reunioes mensais dos professores e gestores envolvidos para diagn6stico e 

avaliagao das atividades com a participagao da equipe multidisciplinar 

intersecretarias. 

e)O PROERD como programa de preven.;ao 
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0 Programa Educacional de Resistemcia as Drogas e a VioiE3ncia, 

PROERD, consiste em uma das agoes que compoe as politicas publicas 

estaduais de seguranga publica, de educagao, de saude, e que alga o tema 

prevengao as drogas e a violencia para as comunidades escolares, onde 

tern diminuido problemas referentes a droga, violencia e disciplina nas 

escolas e em seu entorno, fato comprovado por meio de pesquisas e com 

resultados concretos e significativos no campo da educagao e, 

consequentemente, no da seguranga publica. 

0 PROERD tern se antecipado a agao de traficantes e da violencia na 

escola, familia e entorno social, em fungao do trabalho realizado pelos 

policiais militares na condigao de Educadores Sociais do Programa. 

0 Programa Educacional de Resistencia as Drogas e a Violencia -

PROERD, como atividade educativa de prevengao primaria, surgiu no 

Estado do Parana no ano de 2000, como iniciativa da Policia Militar do 

Parana na prevengao as drogas e agoes que gerem violencia; e aplicado 

as criangas na faixa etaria entre 9 e 12 anos de idade, nas quartas series 

do ensino fundamental, alcangando ainda os pais, professores e o vasto 

entorno social, que tambem recebem orientagoes por meio de reunioes e 

palestras, representando urn esforc;o cooperativo entre as Escolas, Familia 

e Policia Militar. 

0 PROERD e aplicado por policiais militares que sao rigorosamente 

selecionados e formados em curricula proprio que contem 80 horas aula e, 

no Estado do Parana, recebe urn adicional de 20 horas aula para a 

formagao do denominado "Educador Social do PROERD", perfazendo a 

carga horaria total de 1 00 horas aula. 

0 Curso e desenvolvido por profissionais da area de educagao, que atuam 

em sala de aula no processo de formagao que com poe 10 semanas, e com 

a presenc;a do policial militar do PROERD uma vez por semana com 

turmas de quartas e sextas series do ensino fundamental, sendo o 

Programa regular que a borda temas que enfocam a valorizagao a vida. 

Seu curricula visa, respeitando-se as necessidades de desenvolvimento 

psicol6gico e maturacional dos alunos: adquirir as habilidades e 

conhecimentos para reconhecer e resistir a pressao dos companheiros ou 

grupos quando do oferecimento de alcool, cigarros ou outras drogas; 
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desenvolver a auto-estima; aprender tecnicas de como ser seguro; 

maneiras de dizer nao as drogas; aprender alternativas positivas ao uso de 

drogas; aprender a lidar com o estresse e resolver conflitos; resistir ao 

envolvimento com gangues; reduc;ao da violencia; conseqOencia dos atos 

de vandalismo e violencia; aprender a tamar decisoes; construir habilidades 

de comunicac;ao; noc;oes de cidadania. 

Constituem OS objetivos do Programa Educacional de Resistencia as 

Drogas e a Violencia - PROERD: desenvolver urn sistema de prevenc;ao 

contra a violencia e o uso indevido de drogas nas escolas de todo o 

Estado, para crianc;as e adolescentes, por meio da educac;ao, usando 

metodos que priorizem a moral, os bans costumes, a afetividade e os 

modelos de vida sadia e saudavel, de acordo com a realidade, os tipos de 

drogas usadas e a faixa etaria envolvida; prevenir a criminalidade que, 

segundo dados estatisticos, a maioria dos crimes sao relacionados as 

drogas, de maneira direta ou indireta; melhorar a imagem da Policia Militar, 

junto a populac;ao, dando-lhe a confianc;a e respeito necessaries, para a 

execuc;ao de seus servic;os, vista que o trabalho com crianc;as, 

adolescentes e pais, desmistificam a imagem de uma policia truculenta e 

arbitraria. 

f) Patrulha Escolar Comunitaria: programa da Policia Militar, em parceria 

com a Secretaria de Educac;ao do Parana, que tern como principais 

fungoes a prevenc;ao e a transformac;ao; ja como func;ao secundaria, a 

repressao a crimes e atos infracionais. 

Executa tambem outras atividades, tais como patrulhamento diferenciado; 

interac;ao com a comunidade e autoridades locais; aconselhamento aos 

alunos, mediante resoluc;ao de conflitos, assessoramento aos diretores; 

operac;oes especiais, como revista pessoal e operac;oes externas as 

escolas; treinamento de policiais; exclusividade de atuac;ao. 

Tern uma abrangencia de 100% nos municfpios (399), nas escolas 

estaduais (2106) enos alunos atendidos (1.500.000). 

A Patrulha Escolar Comunitaria realiza palestra interativas, distribufdas, a 

principia, em 11 atividades: 

- 1 a atividade: Abordar as curiosidades ( doces, perfumes, armas, objetos 

desconhecidos, explosives, roupas, cigarros, bebidas alco61icas, drogas 



59 

ilicitas, acidentes, brigas). em que e importante esclarecer aos alunos que 

nao devem, por conta da curiosidade, envolver-se em assuntos que nao 

lhes digam respeito. Sao curiosidades corriqueiras no entorno da escola -

sao uma forma de atrai-los para que fagam ou pratiquem ilicitudes que 

podem colocar em risco: sua vida, a incolumidade de sua familia e a 

comunidade escolar e que, por se tratarem de incoer€mcias aos 

ensinamentos da escola, devem ser evitados; 

- 2a atividade: Diagnosticar os motivos que levam as aglomeragoes no 

entorno da escola, identificando problemas que possam gerar e discutir 

formas de evitar tais problemas. Deverao ser mostradas as questoes legais 

quanto a permanencia de estranhos no entorno da escola e como pessoas 

podem ser envolvidas em situa96es de risco apenas por estar freqOentando 

tal local; 

- 3a atividade: Orientar os alunos sobre as implica96es penais que podem 

ser acarretadas pela agressao ffsica, devendo enfatizar-se que pessoas 

inteligentes usam argumentos - e nao a forga fisica - para defender suas 

ideias. Os conflitos devem ser resolvidos por meio do dialogo; e nas 

escolas existem pessoas que podem mediar qualquer situa9ao adversa. 

Tratar tambem das implicagoes penais que recaem na agressao fisica, 

salientando que esta caracterizada a forma(fao de quadrilha quando 

simples alunos se reunem em grupos com a intengao de brigar; 

- 4a atividade: Orientar os alunos quanto a procedimentos que promovam a 

seguran9a, durante o dia-a-dia escolar e orientar quanto ao porte de 

materiais nao pedag6gicos; 

- 5a atividade: Orientar os alunos sobre a necessidade de manter afastadas 

as pessoas estranhas, com interesses adversos ao interesse escolar, e 

quanto a procedimentos que possam contribuir para afastar tais pessoas 

das imedia96es da escola; 

- 5a atividade: Preserva9ao do Patrimonio Publico, ensinando ao aluno a 

importancia de se preservar o patrimonio publico. Destacar que tais bens 

foram adquiridos e construidos com o dinheiro publico, isto e , dinheiro 

dos diversos impastos que as pessoas pagam e, tambem, com verbas 

destinadas ao desenvolvimento urbano, pelos governos, ap6s analise 

das necessidades das comunidades em geral. Por serem considerados 
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bens comuns, deve~se ter o cuidado de conserva~los adequadamente para 

que todos possam usufruir; 

~ 78 atividade: Respeitar as pessoas em todas as suas diferengas: 

origens etnicas, idades, compleigao flsica, modo de falar, costumes, 

modo de vestir, tradig6es, profissao que exercem e outras caracteristicas 

pr6prias; 

~ 88 atividade: Enfatizar a importancia do respeito as diferengas (situagao 

economica, comunidade em que mora, roupas que usam, religiao que 

praticam, portadores de necessidade especiais, ideologias, idades, partidos 

politicos, educagao inclusiva, diferengas etnico racial e outras tantas ... ), 

informando aos alunos que no mundo de nossa existemcia coletiva, 

inumeras sao as diferengas entre os seres humanos e seus 

comportamentos; 

~ ga atividade: Orientar os alunos quanto aos riscos das mas influemcias nas 

rodas de amigos (ingestao de bebidas alco61icas, brigas, uso de drogas, 

armas de fogo, brincadeiras de mau gosto, entre outras situag6es); 

~ 1 oa atividade: Conscientizar OS estudantes sobre OS cuidados que devem 

tomar ao ser abordados por pessoas em frente a escola, bern como, dos 

riscos que podem estar correndo em razao dessas abordagens e de como 

evitar esse perigo; 

~ 11 a atividade: Conscientizar os alunos sobre o perigo de aceitar carona de 

pessoas estranha. 

Alem dessas atividades tambem ha as palestras direcionadas a 

professores, pais, alunos e comunidade (48 etapa). Sao palestras 

direcionadas para urn publico~alvo. Sao denominadas PEC SEGURAN<;A 

PROFESSORES; PEC SEGURAN<;A PAIS; PEC SEGURAN<;A ALUNOS 

e tern como objetivo instruir professores, pais e alunos e comunidade 

quanto as formas mais simples de se buscar seguranga, a fim de suprir a 

comunidade escolar de conhecimentos que sejam uteis e necessarios ao 

seu dia~a~dia em busca de solug6es para o aumento do sentimento de 

seguranga. 

Convem destacar novamente que a prevengao e a transformagao, como 

atividades~base, dao~se por atividades propostas pela Patrulha Escolar e 
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devem ser desenvolvidas essencialmente em conjunto com a comunidade 

escolar (essas atividades sao desenvolvidas em etapas): 

- Avaliac;ao das instalac;5es ffsicas com orientac;5es ao diretor (1 8 etapa); 

- Aplicac;ao de dinamicas para os segmentos escolares, pais, professores e 

alunos (28 etapa); 

- Execuc;ao do Plano de Ac;ao (38 etapa); 

- Execuc;ao do Plano de Palestras (48 etapa); 

- Construc;ao do Plano de Seguranc;a (58 etapa); 

- Aplicac;ao das Ac;5es curativas. (PARANA, 2008) 

0 atual Programa PATRULHA ESCOLAR COMUNITARIA, conforme previsto 

na DIRETRIZ N.0 004/2003- PM/3- PATRULHA ESCOLAR, esta dividido em cinco 

(05) etapas, a saber: 

a) Avaliacao das instalac5es ffsicas do estabelecimento quanta a 
funcionalidade e seguranca que estas proporcionam ou nao, com 

sugest5es de aprimoramento e adaptac;5es, com a emissao de "laudo de 

seguranc;a" para instruir solicitac;5es de recursos oficiais para reparos e 

adaptac;5es. Os policiais-militares visitam a escola e, atendendo a criterios 

previamente definidos, procedem a avaliac;ao das instalac;5es ffsicas, 

orientando a direc;ao quanta a procedimentos que possam tornar o local 

mais seguro e funcional; 

b) Coleta de informac5es junto a comunidade escolar para formacao de 

diagn6sticos e para o estabelecimento de metas a curto, medio e Iongo 

prazos, identificando problemas comuns, buscando soluc;5es, refletindo 

sobre os papeis de cada segmento e obter compromissos em cada 

segmento social. Para a elaborac;ao desse diagn6stico escolar ha a 

necessidade de que a realidade local seja diagnosticada e, conjunto pelos 

policiais, professores, diretores, alunos e funcionarios; 

c) Concretizacao das ideias, tomada de providencias e mudancas nos 

procedimentos pela administrac;ao e pela comunidade escolar, com o 

apoio dos policiais-militares. E a execuc;ao e a realizac;ao das 

providencias indicadas no diagn6stico; 
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d) Palestras a comunidade escolar, alcangando alunos, pais, professores e 

funcionarios. As palestras serao ministradas par policiais-militares da 

Patrulha Escolar Comunitaria a cada urn destes segmentos da 

comunidade escolar, com temas distintos para cada segmento; 

e) Elaboracao do Plano de Seguran9a. Todas as atividades desenvolvidas 

pela Patrulha Escolar Comunitaria e que estao descritas anteriormente 

serao registradas no Plano de Seguranga de cada estabelecimento de 

ensino, de forma a traduzir todas as atividades desenvolvidas pela 

comunidade escolar e administragao do estabelecimento em prol da 

seguranga daquela parcela da comunidade. (PARANA, 2003, p. 5 et. 

seq.) 
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4 METODOLOGIA 

Feitas as consideragoes te6ricas a respeito da violencia escolar, da sua 

prevengao, da atuagao da escola, da familia e da Policia Militar no contexto escolar, 

estabeleceu-se a metodologia utilizada para demonstrar como pode ser feita a 

prevengao da violencia escolar a partir da atuagao da escola, da familia e da Policia 

Militar. Para tanto, caracterizou-se a metodologia utilizada, como os dados foram 

coletados, sistematizados e analisados. Em seguida, foram discutidos os resultados 

para, ao fim, serem estabelecidas propostas para agoes preventivas da escola, da 

familia e da Policia Militar no combate a violencia escolar. 

4.1 CARACTERIZACAO 

Para dar suporte te6rico a pesquisa, este trabalho adotou a linha de pesquisa 

explorat6ria, qualitativa, nao-experimental com pesquisa bibliografica e empirica de 

varios autores que versam sobre a tematica tratada e analises documentais 

pertinentes ao tema, da Secretaria de Estado da Educagao do Parana, 6rgaos 

governamentais e da Policia Militar do Parana, com consulta a legislagoes 

pertinentes 

4.2 COLETA DE DADOS 

Feitas as pesquisas em fontes bibliograficas e documentais de varios autores 

e em 6rgaos governamentais, as quais estao referendadas ao Iongo do estudo, 

aqueles julgados mais relevantes para o presente trabalho foram selecionados para 

que se pudesse, em seguida, fazer uma analise do material coletado, e assim, 

estabelecer agoes preventivas no combate a violencia escolar. 

Buscou-se, tambem, em peri6dicos, sites especificos e 6rgaos 

representativos da comunidade, subsidios que fundamentassem esse estudo. Esse 
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material apresentado ao Iongo do trabalho abordou inicialmente a educac;ao de uma 

forma geral, e, em especifico, o papel da escola, do professor, bern como da familia 

e a participac;ao da Policia Militar na prevenc;ao da violencia escolar. Convem 

salientar que a abordagem feita foi de maneira abrangente, nao havendo a 

preocupac;ao em demonstrar especificamente a existencia de determinada situac;ao 

como a mais saliente nesse contexto. Frise-se que se esta falando do uso das 

drogas, que embora sejam evidentes sua existencia e importancia, nao foram 

detalhadas neste estudo, apenas mencionadas, quando se procuram ac;oes 

preventivas. 

4.3 SISTEMATIZA<;AO E ANALISE 

Dentre o material julgado pertinente e selecionado para este estudo, 

destacam-se algumas obras de autores como Mirian Abramovay ("Escola e 

Violencia'); IIana Laterman ("Violencia e incivilidade na Escola"); Isabel Fernandez 

("Prevenc;ao da Violencia e solugao de conflitos"); e o livro Violencia na Escola- Urn 

guia para pais e professores de Caren Ruotti, Renato Alves e Viviane Cubas. Alem 

destes foram tambem analisadas as legislac;oes pertinentes, Constituic;ao Federal e 

Estatuto da Crianga e do Adolescente, bern como fontes da Secretaria de Educac;ao 

do Parana com programas de prevenc;ao desenvolvidos, alem de urn programa de 

prevenc;ao implantado em Porto Alegre, o qual e destacado por ter praticas 

relevantes e que podem ser empregadas futuramente. 

Tambem se analisou toda a documentac;ao existente na Policia Militar do 

Parana, mais precisamente do Batalhao de Patrulha Escolar, que envolvesse o 

contexto escolar, com especial atenc;ao para as atividades preventivas 

desenvolvidas, quais sejam, palestras direcionadas a professores, a pais, alunos, a 
comunidade escolar em geral, alem das palestras interativas que sao realizadas, 

voltadas aos alunos em particular. 

Todas essas fontes e documentos foram analisados sistematicamente, 

fazendo-se uma leitura de modo a se perceber o grau de preocupac;ao existente com 

essa realidade da violencia nas escolas. Procurou-se fazer uma identificac;ao e 

selec;ao de informac;oes de modo a enfatizar cada objetivo estabelecido. Reuniu-se, 
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estabeleceu-se e analisou-se tudo aquila que tratasse dos principais programas, das 

principais medidas a serem tomadas na prevenc;ao da violencia escolar, seja por 

parte da Secretaria de Educac;ao somente, seja envolvendo outras secretarias de 

estado, bern como foi feita uma compilac;ao dos dados para que se fac;a uma 

interpretac;ao conjunta dos dados a fim de se estabelecer medidas para a prevenc;ao 

da violencia escolar pela participac;ao da escola, da familia e da Policia Militar. 
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5 DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

De posse de todo o material coletado e selecionado para o presente trabalho 

e que foi abordado visando a atingir o objetivo estabelecido, constatou-se a 

necessidade da reflexao e ac;ao a respeito do combate a violemcia escolar. 

Percebeu-se que muito tern sido feito pelo Governo do Parana por meio de suas 

Secretarias de Estado, em particular a Secretaria de Educac;ao e a Secretaria de 

Seguranc;a, por intermedio da Policia Militar. 

Saliente-se que os programas desenvolvidos pela Secretaria de Educac;ao em 

parcerias sao programas que atendem ao clamor da sociedade. Esses programas, 

unidos ao que faz a Patrulha Escolar Comunitaria com suas palestras direcionadas e 

palestras interativas aos alunos, pais e professores fazem com que o combate a 

violencia escolar deixe de ser alga inatingivel. 

Com esses programas, subsidiados pelo referendal te6rico proposto, pode

se constatar uma sensibilizac;ao e motivac;ao dos grupos envolvidos, ao 

incorporarem ac;oes e posturas nas praticas diarias da escola. Ficou clara, com as 

ideias colocadas ao Iongo do trabalho, com os programas desenvolvidos, que 

qualquer tentativa de trabalho de prevenc;ao da violencia escolar deve ter a 

participac;ao de todos os membros envolvidos para que se atinja a tranquilidade 

desejada a fim de a escola poder desempenhar sua func;ao de formar cidadaos e 

prepara-los para o exercicio da cidadania. 

Os programas desenvolvidos sao voltados a uma atenc;ao ao jovem no 

sentido de oportunizar a ele melhores condic;oes de formac;ao de crescimento e de 

inserc;ao na sociedade, bern como todos ainda que vistas separadamente, tern 

possibilidades de interagir uns com os outros, fazendo com que haja, assim, urn 

completamento nos prop6sitos estabelecidos pelos 6rgaos governamentais, em 

especial, pela Secretaria de Educac;ao e pela Policia Militar. 

Muitos deles, como por exemplo, o PROERD, a Patrulha Escolar, em que a 

Policia Militar atuam independentes, operacionalmente falando, mas que 

complementam outras ac;oes desenvolvidas, ate porque as drogas estao presentes 

nesse contexto. Em relac;ao ao PROERD, e composto de politicas publicas 

estaduais de seguranc;a publica, de educac;ao e de saude, que trabalham o tema da 

prevenc;ao as drogas e a violencia para as comunidades escolares, o que tern 
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mostrado que tern diminuido problemas referentes a droga, violemcia e disciplina nas 

escolas e seu entorno. 

Em igual entendimento, a Patrulha Escolar Comunitaria, atualmente sob a 

coordenagao do Batalhao de Patrulha Escolar, o qual tern tambem como atividades 

o PROERD, tern desempenhado agoes que vern trazendo resultados muito 

significativos no combate a violencia escolar. Com suas agoes preventivas, 

desmistifica a presenga e a atuagao do policial militar nas escolas, ao mesmo tempo 

em que repassa informagoes, de forma didatica e bern estruturada, em varias etapas 

de atividades, que envolvem separadamente pais, professores alunos e a 

comunidade escolar, o que faz com se tenham resultados altamente positives. 

Percebeu-se que o trabalho realizado pela Patrulha Escolar Comunitaria, por 

meio de palestras, procura realizar atividades de conscientizagao, de esclarecimento 

e principalmente de modificagao de comportamentos e posturas em todos os 

envolvidos no contexte escolar. Para todos sao proferidas palestras que, ao final 

mostrarao uma uniformidade de pensamento e condutas. Com isso faz urn trabalho 

preventive, de auxilio e complementaridade de conhecimentos e de agoes que se 

bern seguidos, certamente auxiliarao no combate a violencia escolar, 

especificamente e a seguranga em geral, procurando estabelecer atribuigoes e 

conscientizar cad a urn da sua importancia no com bate a violencia escolar. 

Essas agoes poem em pratica os ensinamentos de estudiosos a respeito da 

violencia escolar, pais os conceitos, as teorias acerca do assunto, alem de serem 

debatidos e confrontados pelos autores, sao de forma clara, nitida, transformados 

em agoes. 

Ficou evidenciado pelas abordagens te6ricas, pelos programas desenvolvidos 

pela Policia Militar, par meio da Patrulha Escolar Comunitaria e pelas secretarias de 

estado, em especial da Secretaria de Educagao, que, com a participagao efetiva dos 

pais, professores e dos alunos em agoes preventivas, sera possivel estabelecer 

melhores condigoes de formagao de crescimento e de insergao na sociedade, seja 

do estudante, seja de toda a comunidade escolar. 
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6 ACOES COLETIVAS 

Como ac;oes coletivas a serem executadas, pede-se cada vez mais urn 

envolvimento de toda a comunidade escolar, pais, professores, alunos, policiais; 

evidentemente, cada urn em sua area de atuac;ao, mas todos envolvidos em prol de 

urn objetivo comum, a prevenc;ao da violemcia escolar. 

A seguir lista-se uma serie de ac;oes que podem ser implementadas ou 

aperfeic;oadas a fim de que se combata a violemcia escolar. Nao se procurou esgotar 

a tematica com todas as medidas, mas sim, apenas enumerar algumas que podem 

ser muito uteis numa atitude de prevenir a violemcia escolar: 

a) lnvestimento continuo em palestras, encontros, seminarios, enfim, 

atividades que fac;am com que todos os envolvidos possam refletir a 

respeito da sua participac;ao no combate a violencia escolar; 

b) os pais devem acompanhar seus filhos em atividades realizadas na escola 

aos finais de semana para uma aproximac;ao maior com seu filho e seu 

Iugar de estudo; 

c) incentivo cada vez mais de parcerias com Conselho Tutelar, Conselho 

Comunitario de Seguranga e 6rgaos voltados ao bem-estar da crianga e do 

adolescente; 

d) participac;ao da sociedade civil organizada no sentido de proporcionar o 

primeiro emprego a jovens no contraturno de aula, ajudando assim no 

futuro dos adolescentes; 

e) abastecimento as bibliotecas das escolas de livros e peri6dicos que versem 

sobre a prevenc;ao da violencia escolar; 

f) coordenac;ao pedag6gica das escolas deve programar atividades, 

palestras encontros com seu publico para refletirem a respeito de medidas 

para o combate a violencia escolar; 

g) criac;ao de projetos a serem implantados em escolas dependendo da 

realidade de cada estabelecimento de ensino; 

h) realizac;ao peri6dica de seminarios sobre os direitos constitucionais, 

legislac;ao em geral, etica, cidadania, por meio dos quais, pais, professores 

e alunos, ficam cientes de seu papel na sociedade; 
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i) proposic;ao de ac;oes que cada participante, pai, aluno, professor, deve 

to mar para prevenir e com bater a violencia, comec;ando pelos seus lares. 
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7 CONSIDERACOES FINAlS 

A violencia protagonizada pelos jovens nas escolas e uma realidade inegavel. 

A sociedade tera que se organizar e insurgir-se ativamente contra este fenomeno. 

De igual modo, a escola tera que ajustar os seus conteudos programaticos e 

acercar-se mais as crianc;as. Devido as exigencias, as famflias muitas vezes 

destituem-se da sua func;ao educativa, delegando-a a escola. No meio de toda esta 

confusao, estao as crianc;as, adolescentes que, atuam conforme aquilo que 

observam e agem consoante os estimulos do meio. Meio esse que por vezes 

oferece modelos de conduta e referencias positivas questionaveis. 

0 trabalho procurou contribuir para uma reflexao sobre o combate da 

violencia escolar a partir da atuac;ao da escola, da familia e da Polfcia Militar sobre o 

papel da violencia na escola e sobre como preveni-la dentro do enfoque de que a 

melhor forma de prevenc;ao e a escola conseguir cumprir o seu papel de agente 

socializador, criando condic;6es para que as crianc;as e os jovens se desenvolvam de 

modo saudavel, a familia atue juntamente com a escola e a Polfcia militar atue 

preventivamente com ac;6es e palavras. 

E fundamental atentar para o fato de que as medidas de forc;a nao resolvem 

o problema da violencia e das incivilidades, pois nao atingem o cerne da questao: a 

qualidade das relac;6es interpessoais na escola. 0 mesmo pode ser dito sobre as 

soluc;6es tecnol6gico-repressivas - detectores de metal, circuito interno de TV, 

cameras. Nem a presenc;a de polfcia para fazer revistas surpresas vai melhorar o 

clima das escolas. 

Afinal, uma politica repressiva nunca substituira polfticas sociais e programas 

que transformem a escola em urn espac;o de seguranc;a, de prazer e, por que nao, 

de alegria. E isso s6 e possivel se programas e polfticas levarem em conta alunos, 

professores, diretores e demais membros da equipe tecnica da escola visando a 

superac;ao das violencias nas escolas. 

Nesse contexto, destaque-se a relevancia dos contextos sociais dos jovens, 

ainda que aparec;am bern focados como fatores desencadeantes de 

comportamentos violentos a desagregac;ao familiar, a pouca ou inexistente atrac;ao 

pela escola, o grupo de amigos portadores de armas, consumo de alcool, cigarro e 

ate drogas eo acesso excessivo aos programas de televisao, internet, etc. 
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Para combater a violencia, a escola deve analisar a forma como e exercido o 

seu controle, deve organizar-se pedagogicamente para conseguir deter a violencia 

nao s6 nos seu interior, mas tambem no exterior. Da mesma forma, a familia deve 

exercer o seu papel na educagao, nao transferindo para a escola toda a formagao de 

seu filho. 

Percebe-se que a violencia escolar, como urn problema social, acaba por 

requerer a atengao do Estado, que intervem de maneiras diferenciadas, como vista, 

dependendo da concepgao que tern sabre essa violencia. Assim, o poder publico 

nao s6 passa a trata-la como urn problema de seguranga publica, o que e 

evidenciado pelas medidas de policiamento nas escolas e instalagoes de 

equipamentos de seguranga, mas tambem com iniciativas ao Iongo das gestoes, 

mais educativas, evidenciadas pelas propostas de abertura das escolas nos finais de 

semana, a fim de propiciar uma maior aproximagao entre comunidades e escola, 

alem de palestras e atividades interativas, palestras, programas de conscientizagao 

voltados a comunidade escolar, como vista ao Iongo do trabalho. 

A comunidade escolar deve ter sempre em mente a preocupagao em relagao 

a violencia escolar. Essa preocupagao podera ser materializada, por exemplo, com a 

elaboragao do Plano Estadual de enfrentamento a Violencia Escolar, nos mesmos 

moldes do Plano Estadual de Enfrentamento a violencia contra Criangas e 

Adolescentes ja em desenvolvimento desde 2005 pelo Governo do Parana, o qual 

teria a participagao efetiva dos professores encarregados da educagao escolar, dos 

pais, dos estudantes e da comunidade em geral, pais todos tern a responsabilidade 

na consecugao dos resultados. Assim, junto as atividades realizadas pela escola e 

precise que se tenha em mente que, mais do que formulas prescritas e projetos 

esporadicos, exige-se urn trabalho serio e conjunto que nao se esmorega diante dos 

varios obstaculos que possivelmente surjam. 

Percebeu-se tambem que as agoes desenvolvidas pela Patrulha Escolar 

Comunitaria, como brago da Policia Militar, e os programas desenvolvidos pelos 

6rgaos governamentais, inter-relacionados, vern juntos proporcionar possibilidades 

de resultados satisfat6rios no combate a violencia escolar e na prevengao da 

violencia em geral, vindo ao encontro dos objetivos propostos no presente trabalho. 

Com suas agoes preventivas, vern, ao mesmo tempo, desmistificando a 

presenga e a atuagao do policial militar nas escolas, bern como estabelecendo 
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informagoes didaticamente bern estruturadas em varias etapas de atividades, o que 

faz com se tenham resultados altamente positivos. 

Percebeu-se o atingimento dos objetivos propostos na medida em que com os 

programas desenvolvidos, seja pela Policia Militar seja pela Secretaria de Educagao 

do Parana, em parceria, realizam agoes coletivas envolvendo a familia, a escola e a 

Policia Militar no combate a violencia escolar, bern como ficou salientado que 

existem medidas preventivas, seja no combate ao vandalismo, seja no combate a 
violencia. Outro aspecto que ficou fortemente destacado ao Iongo do trabalho foi a 

caracterizagao das possiveis atribuigoes de cada urn no combate a violencia a partir 

das palestras especificas, bern como nos programas desenvolvidos pela Secretaria 

de Educagao. 

Para a consecugao dos objetivos propostos teve-se como limitagao a 

exigOidade de tempo para pesquisa e apontamentos te6ricos, haja vista a tematica 

ser muito ampla e com muito material a ser pesquisado, e o pouco tempo disponivel 

para dedicagao, tendo em vista a continuidade de atividades rotineiras. Mesmo 

diante dessa situagao, pode-se, com a reuniao do material te6rico ja descrito, unido 

aos programas de prevengao estabelecidos pela Secretaria de Educagao e pela 

Policia Militar, mostrar o quao relevante e o pensar, o refletir e, principalmente, o agir 

quando se trata de combater a violencia escolar. 

Entretanto, e preciso ressaltar que em termos de prevengao nas instituigoes 

escolares ainda ha muito que ser pesquisado, pois a propria estrutura escolar e sua 

relagao com os processos sociais mais amplos estao sempre em pauta, assim como 

os processos de socializagao das novas geragoes e as possibilidades de construgao 

de uma sociedade democratica. Embora existam politicas publicas de prevengao da 

violencia escolar, existem desafios a superar. E muito importante que essas praticas 

nao sofram solugao de continuidade, principalmente em nivel governamental ao 

Iongo de diferentes gestoes de governo, pois, para a prevengao, ha a necessidade 

de uma participagao de toda a comunidade escolar em projetos coletivos integrados 

a realidade da escola. 

E relevante que os projetos existentes, as atividades desenvolvidas sejam 

constantemente aplicadas e que agoes, atividades, programas, que, por ventura 

ainda nao foram desenvolvidos, sejam implementados para que cada vez mais se 

possa trabalhar em prol de uma educagao melhor, com menos violencia e mais 

espago para o desenvolvimento de cada estudante como futuro cidadao. 
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