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RESUMO 

Este estudo tern como foco o adolescente, sua crise de identidade que se reveste de 
maior vulnerabilidade na medida em que a estrutura social de referencias se apresenta 
sem consistencia de parametros que possam ser continentes para ele. Sendo assim, os 
principais componentes das situa9oes de violencia vivenciadas e criadas pelos 
adolescentes tern se agravado diante da resposta dada pela repressao policial as a9oes 
cometidas, que podem tambem ser considerados vitimas da falta de conhecimento 
sobre as caracteristicas do adolescente, decorrente da forma9ao academica inadequada 
dos policias. Ao proceder analise da Grade Curricular do Curso de Forma9ao de 
Oficiais e de Soldados, pode-se conceber a necessidade de mudan9as visando a 
implanta9ao de urn maior aprofundamento no que se refere ao conhecimento do 
adolescente em geral e do infrator, com base nos conteudos de psicologia, 
promovendo, dessa forma, maior embasamento para prodecimentos menos violentos e 
mais eficazes, quando do atendimento das ocorrencias. Ao ingressar na sociedade do 
crime, o adolescente ve surgir uma nova rela9ao em sua vida: o contato com a policia, 
a qual na maioria das vezes faz uso da for9a e da violencia. Conclui-se que, com uma 
avalia9ao do conteudo curricular, visando urn esfor9o na constru9ao de uma 
metodologia propria, com maior enfase no conhecimento da psicologia do 
desenvolvimento humano em especial na fase da adolescencia, de tal maneira que o 
atendimento das ocorrencias que envolvam adolescentes possa ser mais adequado e 
eficaz, facilitando sua reinser9ao social. 

Palavras-chave: adolescente infrator; estrutura social; sociedade do crime; conteudo 
curricular; Curso de Forma9ao de Oficiais e de Soldados 



ABSTRACT 

This study focuses on adolescent, his crisis of identity that is of greatest vulnerability 
in that the social structure of references is presented without consistency of parameters 
that may be continents for him. Thus, the main components of the situations of 
violence experienced and created by teenagers have worsened in the face of the 
response given by police repression, the actions committed, which can also be 
considered victims of lack of knowledge about the characteristics of adolescents, 
resulting from the formation inadequate academic these cops. In making the analysis 
of Grade Curriculum Training Course for Officers and Soldiers from, you can design 
the need for change aimed at deploying a further regarding the knowledge of the 
adolescent in general and of the offender, based on the content of psychology, 
promoting thus more light to PRODEC less violent and more effective, when the 
attendance of the events. By joining the society from crime, the teenager is emerging a 
new relationship in his life: the contact with the police, which most often makes use of 
force and violence. It follows that with an assessment of curriculum content, an effort 
aimed at building a methodology itself, with greater emphasis on knowledge of the 
psychology of human development especially at the stage of adolescence, so that the 
attendance of events involving adolescents may be more appropriate and effective, 
facilitating their social reintegration. 

Keywords: offender teenager; social structure; cnme society, curriculum content; 
Officers and Soldiers Graduation Courses. 
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1 INTRODU<;AO 

No atual cenario de violencia e criminalidade que assola o pais, e de se 

imaginar que seria perfeitamente normal a popula~ao sentir-se protegida pela Policia 

contra os criminosos. E evidente que isso acontece na maior parte do territ6rio 

nacional. Mas nao em algumas areas de risco pessoal e social como, por exemplo, as 

favelas, onde se registram altos indices dos mais diversos crimes, tais como 

homicidios, trafico de armas e drogas, seqiiestros, assaltos, entre muitos outros. 

Em crueis condi~oes de miserabilidade, a ilegalidade e muito sedutora para as 

pessoas carentes. Diante do desemprego, da baixa renda, da ausencia de politicas 

publicas efetivas por parte do Estado e, ainda, na impossibilidade de superar a pobreza, 

os jovens acabam por optar por "atalhos socioeconomicos" que, na maioria das vezes, 

traduzem-se por atividades ilegais, em diversos niveis. Essa 16gica do prazer imediato 

e a expressao que melhor exemplifica o fato dos jovens acabarem, facilmente, sendo 

recrutados para o crime. 

Sem a prote~ao da familia, da religiao ou do Estado, os adolescentes ficam mais 

vulneraveis as vicissitudes da vida. Vivem a inseguran~a permanente por estarem 

expostos a todo tipo de explora~ao, violencia e drogadi~ao que, com grande 

freqiiencia, OS conduz a delinqiiencia. Marcados pelo sentimento de inferioridade 

diante de outros jovens assistidos e protegidos pela familia, esses, desde o inicio de sua 

inf'ancia, ja come~am a participar de solu~oes para sobreviver, quando deveriam 

freqiientar atividades educativas e a escola, mas as condi~oes sociais de vida os obriga 

a privar-se de seus direitos fundamentais. 

Inseridos na sociedade do crime, uma nova rela~ao surge no dia-a-dia dos 

adolescentes: a rela~ao com a Policia que, legitimada pelo poder de Policia, em alguns 

casos faz uso da for~a e da violencia. 

Considerando que agindo com violencia, o policial estara contribuindo para que 

a violencia se perpetue, estuda-se neste trabalho a prepara~ao academica do policial, 

analisando-se o curriculo do curso de forma~ao, para que se possibilite ao academico 

uma melhor capacita~ao para tratar o adolescente dentro das caracteristicas pr6prias da 

idade, segundo o que rege o Estatuto da Crian~a eo Adolescente (1990), a psicologia. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

As rela~oes sociais, culturais, hist6ricas e economicas da sociedade, 

estabelecidas dentro de urn determinado contexto, sao decisivas na constitui~ao da 

adolescencia. Portanto, para o pleno desenvolvimento das pessoas que se encontram 

nessa fase da vida, e essencial que sejam fomecidas condi~oes sociais adequadas a 

consecu~ao de todos os direitos a elas atribuidos. No caso dos adolescentes declasse 

menos favorecida, observam-se certas caracteristicas que devem ser consideradas, pois 

muitas vezes, esses jovens foram levados a assumir uma posi~ao de responsavel pelo 

auto-sustento (tanto economico, quanto afetivo-emocional) quando ainda cnan~as. 

Parece nao existir, nesses casos, uma passagem gradativa de uma fase do 

desenvolvimento para a outra, respeitando-se sua capacidade e matura~ao emocional, 

tampouco uma ruptura clara entre a inia.ncia e a adolescencia. Na adolescencia a crise 

de identidade se reveste de maior vulnerabilidade, na medida em que a estrutura social 

de referencias se apresenta sem consistencia de parametros que possam ser continentes 

para o adolescente. 

Principais componentes das situa~<>es de violencia vivenciadas e criadas pelos 

adolescentes tern se agravado diante da resposta dada pela repressao policial as a~oes 

cometidas, que podem tambem ser considerados vitimas da falta de conhecimento 

sobre a pessoa do adolescente, decorrente da forma~ao academica inadequada destes 

policias. 

Sendo assim, questiona-se neste estudo a forma~ao academica do policial no 

que se refere ao atendimento de ocorrencias que envolvam adolescentes, perguntando

se sobre a adequa~ao e eficacia da grade curricular do curso de forma~ao policial 

( soldados, cabos, sargentos e oficiais ). 

1.2. JUSTIFICATIV A 

Justifica-se a realiza~ao deste estudo pela necessidade de se investigar se a 

forma~ao proporcionada ao policial, pela grade curricular dos cursos de F orma~ao de 
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Soldados e F orma9ao de Oficiais da Academia Policial Militar do Guatupe, e 
adequada e eficaz para o enfrentamento dos conflitos no atendimento de ocorrencias 

que envolvam adolescentes infratores ou nao. 

Constitui-se, em assunto de crucial importancia a analise dos conteudos 

curriculares, face ao crescente interesse e necessidade da eficiencia na capacita9ao e na 

melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas pelos policiais militares, quando 

no atendimento de ocorrencias envolvendo adolescentes infratores. 

A avalia9ao no ensino e pratica relativamente recente, surge no contexto da 

capacita9ao profissional de seguran9a, como necessidade de prestar contas de suas 

a9oes a sociedade e como urna oportunidade para redefmir sua missao e suas fun9oes, 

apesar de serem consagradas como principais. 

Sendo assim, o presente trabalho se justifica pela necessidade de adentrar na 

questao da avalia9ao para compreender como urna revisao dos conteudos pode resultar 

nurna melhor prepara9ao dos policiais no enfrentamento de situa9oes que envolvam 

adolescentes, com vistas a possibilitar o encaminhamento de tais individuos, de forma 

mais hurnanizada, dentro do curnprimento dos dispositivos legais. 

Resgatar o modelo construido pela Academia Policial Militar do Guatupe, mais 

precisamente, na avalia9ao do curriculo do Curso de F orma9ao de Soldados e Curso de 

F orma9ao de Oficiais, sob a 6tica da avalia9ao intema, e urn esfor9o de construir uma 

metodologia propria apresentando, assim, resultados que apontam para urn novo 

paradigma que reformula conceitual e metodologicamente a a9ao da avalia9ao 

curricular. 

1.3. OBJETIVOS 

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

1.3 .1. Objetivo Geral 

Analisar a forma9ao academica do policial no que se refere ao atendimento de 

ocorrencias que envolvam o adolescente, tendo em vista a adequa9ao dos conteudos 
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pedag6gicos ministrados na Academia Policial Militar do Guatupe para minimizar os 

conflitos durante esse atendimento. 

1.3.2. Objetivos Especificos 

Descrever a estrutura operacional da Policia Militar do Parana e sua missao; 

Relatar as tarefas dos policiais-militares, sobretudo no que se refere ao 

atendimento a ocorrencias envolvendo adolescentes infratores; 

Descrever a realidade brasileira no que tange as condi~oes de vida das 

comunidades em situa~ao de risco e sua rela~ao com a criminalidade e com 

a institui~ao Policia. 

Conceituar e descrever os objetivos da Policia Comunitaria; 

Refletir sobre algumas caracteristicas pr6prias do adolescente, segundo a 

psicologia do desenvolvimento na adolescencia (identidade imediatista, 

imaturidade, desafios ); 

Verificar a significa~ao do Estatuto da Crian~a e do Adolescente (ECA) na 

forma~ao policial; 

Analisar o Curriculo dos Cursos de Forma~ao Policial de Soldados e 

Oficiais, e sua rela~ao com o atendimento de ocorrencias envolvendo 

adolescentes infratores por parte dos policiais militares; 

Apontar alguns indicadores que possam oferecer subsidios na reflexao e na 

discussao para a avalia~ao curricular nos processos de reformula~ao da 

Academia Policial Militar do Guatupe. 

1.4 RELEV AN CIA DA PESQUISA 

Existem varios modos de impor a violencia, sem limites para sua ocorrencia. 

Encontra-se violencia dentro das familias, onde os pactos de silencio a mantem velada 

e impune. Esta e a mais danosa para crian~a e adolescente, por levar a desestrutura da 

personalidade em desenvolvimento, dificultando a forma~ao e destruindo valores 

morais positivos, nao assimilando o respeito a si mesmo ou ao outro. 
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0 adolescente quando sai na madrugada para bater ou quebrar, sai para softer. 

Aquele que procura situa~oes de risco, por exemplo, piercing exagerado, tatuagens que 

transformam o corpo, deformam, com atitudes masoquistas para se diferenciar dos 

outros, estao procurando sofrimentos. 

Considerar estes adolescentes como delinqiientes ou portadores de patologias 

psicol6gicas, certamente devera influenciar o tipo de atendimento proposto, pois estes 

adolescentes se expressam por meio de comportamentos anti-sociais gerados pela 

condi~ao familiar e social a que foram submetidos na iniancia e isso podera determinar 

urn outro tipo de atitude diante de tal problema. 

Ao se enfatizar que a Policia Militar faz parte do aparato de seguran~a, e nos 

ultimos momentos tern se apresentado de forma excessivamente rigida no trato com os 

adolescentes infratores, entende-se a relevancia deste estudo na forma de apresentar 

solu~oes amenizadoras destas a~oes, bern como a abordagem dos adolescentes em 

ambito escolar, e a busca de resgate dos vinculos sociais frageis e corrompidos tern 

que ser o centro dos interesses do ambiente pedag6gico e social. 
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2 A POLiCIA MILITAR DO EST ADO DO PARANA 

A Policia Militar faz parte do aparato de seguran~a publica. Encontra-se 

vinculada ao Govemo do Estado do Parana por meio da Secretaria de Seguran~a 

Publica. 

Segundo Bondaruk e Souza (2003, p.27), a estrutura operacional da Policia 

Militar (PMPR), presente em todos os 399 municipios do Parana, conta com tres 

grandes comandos: 

Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), responsavel pela coordena~ao das 

a~oes contra incendios, de socorrimento, emergencias traumaticas e Defesa 

Civil; 

Comando do Policiamento do Interior (CPI), responsavel pelas a~oes e 

opera~oes de policia ostensiva no interior do Estado do Parana; e 

Comando do Policiamento da Capital (CPC), responsavel pelas a~oes e 

opera~oes de policia ostensiva na Capital e Regiao Metropolitana. 

Para chegar a uma estrutura constituida de quase 20.000 policiais, a PMPR teve 

uma trajet6ria que iniciou tao logo o Parana emancipou-se da Provincia de Sao Paulo, 

em 1853, e tendo sido criada em 10 de agosto de 1854, pela Lei n° 07, como nome de 

Companhia da Forr;a Policial da Provincia do Parana. 

Em seu primeiro seculo, a PMPR participou de diversas Campanhas, entre elas 

a Guerra do Paraguai (compondo o Batalhao de Voluntarios da Patria), Revolw;ao 

F ederalista (com destacada atua~ao no "Cerco da Lapa"), campanha do Contestado, 

entre outras, tendo acentuada participa~ao como F or~a Militar do Estado. A partir do 

frm do Estado Novo, a PMPR incrementou o cumprimento da missao de preservar a 

ordem publica no Parana. 

2.1 AMISSAO 

Segundo a Lei n. 7.815 de 29 de dezembro de 1983, no contexto sistemico da 

defesa social, a Policia Militar assume papel de relevancia na preserva~ao da ordem 
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publica, prevenindo ou inibindo atos anti-sociais, atuando preventivamente e 

repressivamente na restaura~ao da ordem publica, adotando medidas de prote~ao e 

socorro comunitarios ou atuando em apoio aos 6rgaos da administra~ao publica no 

exercicio do poder de policia que lhe couber. 

No processo de planejamento, coordena~ao, execu~ao e controle da missao 

constitucional da PMPR, a Policia Militar desenvolve uma serie de processos de 

policiamento, tais como: 

- Policiamento Ostensivo Geral; 

- Policiamento de Transito Urbano e Rodoviario; 

- Policiamento Florestal, de Mananciais e de Preserva~ao Ambiental; 

- Policiamento de Guarda; 

- Atividade de Preven~ao e Combate a lncendio; 

- Atividade de Busca e Salvamento; 

- Atividades de Defesa Civil e 

- Atividades de Garantia do Exercicio do Poder de Policia dos Orgaos da 

Administra~ao PUblica. 

A Policia Militar esta presente em todos os municipios do Estado e na maioria 

de seus distritos. Cultua o privilegio e a condi~ao de servidora mais acessivel e visivel 

ao publico, com atendimento desburocratizado, bastando urn aceno de mao, o discar 

do 190 ou, ate mesmo, uma denilncia anonima ( 181 ), para estar ao lado do povo. 

Durante a execu~ao da a~ao preventiva, tomando conhecimento da viola~ao 

da ordem publica, cabe a Policia Militar, pela sua distribui~ao no espa~o geogratico, a 

primeira a~ao, repressao imediata, restaurando a ordem, cujos procedimentos 

constituem prepara~ao para o passo seguinte, a ser realizado pelo 6rgao publico ou 

particular que detiver a competencia e responsabilidade para tal. 

Na sua atua~ao na fase repressiva, tao logo haja a ruptura da ordem publica, 

(repressao imediata) nao deve o militar constituir-se em mero relator da ocorrencia e 

sim num verdadeiro defensor, protetor e acolhedor do individuo vitimado e num 

efetivo agente em persegui~ao ao criminoso ou agente de ato infracional, visando a sua 

prisao/apreensao, ainda na flagrancia delituosa. 
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A Policia Militar tern, entre suas missoes, o dever de restabelecer a ordem 

publica, de imediato, tao logo haja a manifesta~ao de sua ruptura, (repressao imediata), 

amparando o cidadao que teve os seus direitos e garantias violados. Devera proceder a 

investiga~ao preliminar, primeiramente preservando o local do delito e posteriormente 

carreando 0 maior numero possivel de indicios, que possam levar a identifica~ao do 

autor ou dar suporte a futura a~ao penal, dando solu~ao de continuidade a persecu~ao 

criminal, demonstrando a comunidade que realmente a Policia Militar esta imbuida em 

dar uma resposta, uma solu~ao aquele problema. 

2.2 TAREFAS DOS POLICWS-MILITARES 

Sabe-se que e grande o conjunto de atividades desenvolvidas pelos policiais 

militares. Muitas dessas atividades, que sao da responsabilidade de outros 6rgaos (por 

algum motivo incapazes de cumprir como seu dever), acabam nas maos dos policiais 

militares. 

Muitas vezes, algumas atividades inerentes a Policia Militar nao chegam ao 

conhecimento da sociedade. Veja-se Dias Neto (2003): 

Os policiais militares atuam expondo a propria vida (muitos morrem ou ficam 

mutilados) na luta contra o crime e a violencia, seja atraves do patrulhamento normal, 

seja atraves de opera~oes policiais de rotina, no combate a assaltantes, seqllestradores, 

grupos de exterminio, traficantes, com o intuito de prende-los, apreender armas, 

drogas, etc. 

Da mesma forma, conforme a Lei n. 7.815 de 29 de dezembro de 1983, os 

policiais atendem, em contato direto com a popula~ao, a milhares de pessoas, muitas 

das quais, a qualquer bora do dia ou da noite, solicitam sua ajuda para conduzir 

enfermos, acidentados e parturientes aos hospitais; nao raro, eles mesmos realizam 

partos de emergencia, dentro das viaturas. 

Efetuam patrulhamento a porta de escolas publicas e privadas e participam de 

comemora~es civicas programadas pelas escolas. Trabalham no policiamento das 
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Prestam serviyos nos principais pontos turisticos, com atendimento 

especializado para turistas nacionais e estrangeiros. Atuam no policiamento dos 

grandes terminais rodoviarios, ferroviarios, aeroviarios e maritimos. Trabalham nos 

grandes eventos esportivos oficiais, em estadios, ginasios e congeneres. 

Estao presentes nos serviyos de policiamento de grandes festas civicas e 

populares, tais como: eleiyoes, Carnaval, Natal, Reveillon, grandes feiras, grandes 

comemorayoes publicas, em apresentayoes artisticas e ainda outras de menor porte. 

Sao utilizados em grandes convenyoes e congressos de interesse publico de 

nivel nacional e intemacional. Atuam no controle e orientayao do transito urbano e 

rodoviario, nas vias estaduais e municipais. 

Trabalham para a preservayao da flora, da fauna e do meio ambiente atraves do 

combate as ayoes predat6rias do homem nas matas, rios, lagoas, praias e feiras livres, 

com vistas a coibir a comercializayao ilegal de animais e especies vegetais. 

Sao chamados a atuar para a preservayao da ordem por ocasiao de greves e 

mobilizayoes populares, a fun de garantir o direito dos grevistas e daqueles que 

desejam trabalhar, coibindo excessos e violencia por parte de pessoas que nao 

respeitam os direitos constitucionais dos cidadaos. 

Sao tambem chamados a atuar no controle de grandes manifestayOeS publicas, 

passeatas, comicios e outros eventos da mesma natureza, para a preservayao da ordem 

e a fluidez do transito. 

Atuam no serviyo de seguranya extema dos presidios e complexos 

penitenciarios. Realizam escoltas de presos de alta periculosidade por ocasiao de 

transferencias de estabelecimentos prisionais ou ate aos locais de julgamento. Atuam 

na custodia de presos recolhidos a leitos hospitalares, em hospitais das redes estadual e 

municipal. Prestam serviyos a instruyao criminal atraves dos seus depoimentos como 

condutores de presos ou como testemunhas nos inqueritos e processos penais 

decorrentes de sua ayao policial. 
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Prestam servwos nos f6runs de Justi~a para a seguran~a dos magistrados, 

promotores e demais funciommos, e tambem do publico. Atuam em apoio aos Oficiais 

de Justi~a nas situa~oes de reintegra~ao de posse, por decisao judicial. 

Executam a seguran~a do Govemador, Vice-Govemador e seus familiares, dos 

palacios govemamentais, bern como de testemunhas, autoridades e pessoas 

eventualmente sob amea~a. Atuam em apoio as for~as federais, com o emprego de 

grandes efetivos, na seguran~a de dignitarios nacionais e estrangeiros. Atuam na 

seguran~a de representa~oes diplomaticas. 

Permanecem em vigilia, em equipes, durante 24 horas por dia, mantendo em 

funcionamento os diversos Centros de Opera~Oes da Corpora~ao instalados em todas 

as unidades da PM, para apoiar servi~os extemos e para atender as chamadas da 

popula~ao pelo telefone 190, os quais se transformam em ocorrencia policial, com 

acionamento das viaturas. 

Atuam para a preserva~ao da ordem publica em casos de saques, quebra-quebra, 

ocupa~oes, etc. Atuam em apoio as autoridades da Defesa Civil e do Corpo de 

Bombeiros, por ocasiao de enchentes, desmoronamentos, deslizamentos, interdi~ao de 

estradas e outros sinistros. 

Sao chamados a colaborar com a seguran~a de outras for~as, como e o caso da 

seguran~a a policiais civis em delegacias; a agentes penitenciarios em presidios; a 

guardas municipais em atua~ao; e ate mesmo em areas onde se localizam organiza~oes 

militares das F or~as Armadas. 

Prestam apoio a outros 6rgaos publicos, em atividades tais como: remo~ao de 

mendigos, a~ao contra camelos, trato com crianyas e adolescentes abandonados, 

popula~ao de rua, etc. 

Atuam em apoio aos fiscais fazendarios e de posturas muntctpats, quando 

solicitados. Sao chamados para atuar em campanhas de vacina~ao e campanhas 

beneficentes. 

Prestam servi~os de seguran~a em varias Secretarias de Estado, Prefeituras, 

Poder Legislativo, Poder Judiciario, Ministerio Publico e a 6rgaos federais, inclusive 

militares. 
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2.3 A NECESSIDADE DE MUDAN<;AS NA SEGURAN<;A PUBLICA 

0 artigo 144 da Constitui((aO Federal preceitua que a seguran{(a publica, alem 

de dever do Estado, e direito e responsabilidade de todos. Pode-se chamar tal preceito 

de comunitario. 

Conforme Beato (2002, p.ll4 ), "razoes variadas tern levado as policias 

brasileiras a empreender diferentes tipos e experiencias de policiamento comunitario". 

A crescente exposi{(ao na midia das mazelas das organiza{(oes policiais tern conduzido 

a urn sentimento freqUente, entre autoridades publicas e na popula{(ao, de que a 

estrutura atual das policias brasileiras deve ser profundamente modificada. Essas 

organiza{(oes, de alguma maneira, devem ser reinventadas por meio de processos de 

reforma profundos e continuos. A reengenharia institucional deveni reorientar 

organiza((oes bastante tradicionalistas, burocniticas, centralizadoras, autocontidas e 

alheias as demandas do publico, para urn modelo mais voltado para suas atividades

fms de manuten{(ao da ordem e controle da criminalidade. 

Diferentes segmentos do espectro politico mostram-se perplexos diante da 

realidade dos dias atuais: o crescimento das taxas de criminalidade soma-se a 

percep((ao de que estrategias tradicionais de policiamento nao conseguem mais dar 

conta da complexidade dos problemas enfrentados. Paralelamente, a deteriora{(ao da 

imagem policial perante a sociedade, crescentemente identificada em pesquisas de 

opiniao no pais, contribui para que executivos de diversos niveis de seguran{(a publica 

pensem seriamente em alterar radicalmente a presta{(ao de servi{(os policiais. (DIAS 

NETO, 2003). 

Todos esses fatores tern demonstrado de forma clara e inequivoca que o 

tradicional modelo de gerenciamento de atividades policiais nao parece estar sendo 

capaz de dar respostas adequadas aos problemas colocados pela criminalidade. Urge 

que se adotem algumas estrategias mais agressivas de reestrutura{(ao gerencial, alem 

de introduzir inova{(oes no policiamento ostensivo. 

A situa{(ao tern levado diversos niveis gerenciais de policia, bern como 

pesquisadores e ativistas, a identificar no policiamento comunitario a solu{(ao mais 

imediata dos males que afligem nossas policias. Mais que uma mudan{(a estrategica, o 
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policiamento comunitario tern representado urna especie de apelo moral em favor da 

mudan~a no relacionamento da policia com a sociedade. Essa mudan~a deve orientar

se por urn modelo de relacionamento baseado em confian~a, compreensao, respeito e 

colabora~ao mutuos. 

2.4 A POLl CIA COMUNITARlA 

As policias brasileiras vivem certa crise de legitimidade, heranya do regime 

autoritario imposto ao pais pelos militares. Na atual fase democn1tica, porem, outros 

parametros devem pautar o serviyo dos policiais. 

Segundo Dias Neto (2003, p.30), 

Experimentos frustrados demonstraram a insuficiencia de iniciativas 
cosmeticas de relayoos publicas ou de reformas na estrutura administrativa 
policial. Constata-se a necessidade de uma compreensiio mais abrangente e 
realista da fun9iio da policia, atraves do reconhecimento da 
discricionariedade e das dimensOes niio-criminais do trabalho policial. 
Trabalha-se hoje no sentido de se identificar a natureza dessas outras tarefas 
e de se realizar as mudan9as operacionais e organizacionais para que a 
policia as desempenhe de maneira eficaz. 

Essas ideias inserem-se nos conceitos de "policiamento comunitario", que 

expressa urna filosofia operacional orientada a divisao de responsabilidades entre 

policia e cidadaos no planejamento e na implementa~ao das politicas publicas de 

seguran~a. 

0 dialogo com a comunidade vern se tomando cada vez mais freqiiente nas 

policias do Brasil. Os contatos com a comunidade abrem urn canal para aurnentar a 

oferta de informa~oes. 0 planejamento da policia deve considerar a opiniao da 

comunidade e a percep~ao que o cidadao tern da seguranya. E preciso que a policia 

comunitaria desenvolva parcerias e curnplicidades com a comunidade, visando a 

colabora~ao mutua. 

Para Dias Neto (2003, p.31 ), 

0 "policiamento orientado ao problema" e urn meio de se engajar a 
participayiio social. A policia deixa de simplesmente reagir ao crime (crime 
fighting policing) e passa a mobilizar os seus recursos e esfor9os na busca de 
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respostas preventivas para os problemas locais (problem-oriented policing); 
ao inves de reagir contra incidentes, isto e, aos sintomas dos problemas, a 
policia passa a trabalhar para a solu~o dos pr6prios problemas. (grifos do 
autor) 

Contribuindo para o encaminhamento de solu~oes aos problemas, a polfcia 

atraira a boa vontade e a coopera~ao dos cidadaos. Em conseqiiencia, eliminara 

condi~oes propiciadoras de sensa~ao de inseguran~a, desordem e criminalidade. 

Os objetivos mais imediatos a que se prop()em as distintas experiencias de 

policiamento comunitano envolvem o aumento da sensa~ao de seguran~a da 

popula~ao, bern como o incremento da confian~a em rela~ao a policia. (MOORE; 

TROJANOVICZ, 1998, apudOLIVEIRA, 2002, p.l15). 

Alem disso, espera-se que essas experiencias possam contribuir para o controle 

da criminalidade. Isso se da pelo desenvolvimento de estrategias, tais como a 

montagem de mecanismos de consulta comunitana e o uso de tecnicas de solu~ao de 

problemas, para aumentar o grau de envolvimento da comunidade nos processos de 

tomada de decisao dos policiais. (GOLDSTEIN, 1987, apud OLIVEIRA, 2002, 

p.115). 

Desta forma, o papel da policia enquanto agente informal de controle social 

aumenta na medida em que ela passa a atuar na ajuda e na defmi~ao das normas 

informais de uma comunidade. (KELLING; COLES, 1986, apud OLIVEIRA, 2002, 

p.115). 

0 conceito de policiamento comunitano impulsiona significativas mudan~as: 

melhora a imagem da policia e contribui para sua eficacia, a auto-estima do policial 

melhora e a sensa~ao de inseguran~a da comunidade diminui. 

2.5 A CRIMINALIDADE 

Muito se fala sobre a avassaladora incidencia de crimes que ocorre nos dias 

atuais. Os jomais publicam noticias impressionantes de homicidios barbaros, radio e 

televisao fazem campanhas e pedem providencias, deputados e senadores exigem 

solu~oes, centros comunitarios e associa~oes de moradores protestam de todas as 

maneiras. 
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Os fantasmas do assaltante, do seqtiestrador e do homicida rondam por toda 

parte, nas residencias, nas empresas, nos veiculos, em cada semaforo de triinsito, em 

cada esquina, em cada rua, movimentada ou deserta. Em toda parte, enfim, o cidadao e 

espreitado por individuos armados ou ageis oportunistas, prontos a realizar urna 

inesperada e eficiente a~ao delituosa contra a sua vida ou contra o seu patrimonio. 

A audacia da criminalidade e o aurnento da violencia sao assuntos que 

preocupam a sociedade brasileira. Pessoas de todas as classes sociais, principalmente, 

de grandes centros urbanos, so:frem com o medo e a ansiedade gerados pela 

possibilidade de serem as pr6ximas vitimas da violencia. 

Na opiniao de Peixoto e Andrade (2004), a estrutura urbana e urn dos 

componentes da estrutura de oportunidades que levam a ocorrencia de crimes. 

Segundo os autores, ela esta em pennanente muta~ao como resultado do processo de 

produ~ao I transforma~ao do espa~o, como requisito de sua adapta~ao as condi~oes 
mutantes da reprodu~ao social. 

As pessoas vivem com medo. Quem mora nurna casa quer mudar para 

apartamento, quem mora em apartamento ja pensa em se transferir para o interior. Ha 

policiais que escondem sua atividade profissional com medo de retalia~oes dos 

marginais. 

Os criminosos nao tern medo de nada, en:frentam a Policia com a maior 

naturalidade. Nas raras vezes em que sao presos, nao revelam qualquer receio, pois 

tern certeza de que logo serao liberados, inclusive por saberem-se protegidos pelos 

"defensores dos Direitos Humanos". 

Segundo Tulio Kahn (apud LIMA, 2004), roubos e furtos em geral acontecem 

em bairros de classe media alta, nesse tipo de crime existe rela~ao direta com os niveis 

de riqueza e nao com os de pobreza, como geralmente e dito. Afirma ainda, o autor, 

que ao fazer urn levantamento dos locais de maior incidencia de roubos e furtos, 

observa-se que sao areas com maior circula~o ou aciimulo de hens, regioos com alta 

concentra~ao de riqueza. 

Os homicidios ocorrem em maior niimero nos bairros pobres, e as motiva~oes 

sao passionais ou relacionadas ao trafico de drogas em sua maioria. 0 espa~o urbano 

aparece, neste contexto, como perigoso, ca6tico e impessoal, espa~o a ser evitado. No 
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entanto, ele e o palco onde o cidadao atual, interage, questiona, desempenha diversos 

papeis, seja de trabalhador, membro de sindicato, estudante, chefe de familia, etc. seu 

estado de inadequa¥ao atual tern cerceado os direitos mais elementares de ir e vir, 

permanecer, contemplar a que todos tern direito. 

No Brasil, a violencia, sobretudo urbana, esta no centro do dia-a-dia e ocupa as 

manchetes dos jomais. Ela e assunto de especiais para a TV e, mais que tudo, 

assombra as consciencias. E amea¥adora, recorrente e geradora de urn profundo 

sentimento de inseguran¥a. Essa evolu¥ao e sintoma de urna desintegra¥ao social, de 

urn mal-estar coletivo e de urn desregramento das institui¥oes publicas. 

Na opiniao de Bierrenbach ( 1998, p. 45), "e preciso ressaltar que a violencia 

nao e urn fenomeno recente ou isolado, mas recorrente e sistematico, devendo sua 

origem mais remota ser buscada na epoca colonial, a partir do genocidio indigena e da 

escravidao". 

A violencia crescente afeta todo cidadao, seja morador da periferia ou de urn 

condominio de luxo. A perspectiva de adquirir poder e dinheiro e apontada como o 

grande atrativo para jovens que conhecem as dificuldades de ingressar no mercado de 

trabalho. Para explicar o apelo a violencia, porem, nao se deve considerar apenas a 

condi¥ao economica, mas principalmente a crise de valores surgida com o caos da 

nova sociedade urbano-industrial. (Bierrenbach, 1998). 

Segundo Oliveira (2002), o uso indiscriminado de armas de fogo por policiais e 

cidadaos comuns e apontado como urna das causas do numero assustador de 

homicidios registrados todos os anos. Praticas institucionais perversas e o abandono do 

sistema penitenciario brasileiro sao outros fatores que prejudicam a seguran¥a publica. 

A violencia gera o medo, mas este gera igualmente violencia. Trata-se entao de 

urn circulo vicioso que se instala, uma psicose coletiva que e preciso romper a 

qualquer pre¥0 e cujos Unicos beneficiados sao certos lobbies da seguran¥a, como as 

fmnas de vigilancia, as milicias privadas, as companhias de seguros, os esquadroes da 

morte, etc. 

Os ultimos 25 anos tambem cobrem urn periodo da hist6ria do pais marcado 
por profundas mudan~as politicas, sociais e economicas, das quais os 
cientistas sociais participaram como pesquisadores e como cidadaos. 0 
grande desafio para estes, hem como para os militantes de movimentos 
politicos e os cidadaos do pais foi como explicar que, justamente no periodo 
em que o pais recuperava as institui~oos da democracia, ocorreu grande 
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aumento da criminalidade e da violencia, seja a institucional, seja a 
domestica, seja a difusa violencia urbana. (ZALUAR, 2002, p. 77) 

Os resultados mais visivel desse processo e a desurnaniza~ao dos sujeitos, sua 

"coisifica~ao", pois, podem tomar-se objetos de uso e abuso. Do ponto de vista da 

saude publica, a violencia e qualquer a~ao intencional realizada por individuo ou por 

grupo, dirigida a outro, que resulte em morte, danos fisicos, psicol6gicos e/ou sociais. 

(VASCONCELOS e COSTA, 2005). 

Isto gera uma perda na qualidade relacional entre as pessoas, com total 

desconsidera~ao pelo outro. Ha urna perda do sentimento de solidariedade e o outro 

passa a ser visto como elemento estranho e amea~ador. 

Embora sejam fenomenos sociais muitas vezes correlacionados, violencia e 

criminalidade nao se confundem. A violencia e urn fenomeno social decorrente de 

processos macrossociais e das caracteristicas subjetivas individuais da vitima e do 

agressor que se articulam e interagem de forma dinamica. Crime e urn conceito 

juridico, referindo-se aos comportamentos tipificados na legisla~ao penal. Portanto, as 

violencias nao se reduzem a criminalidade. Nem todos os crimes correspondem a 

comportamentos violentos e nem todo comportamento violento e tipificado pelo 

Estado como crime. (VASCONCELOS e COSTA, 2005) 

Cabe ressaltar que, muitas vezes, a violencia e tratada apenas como urna 

questao de seguran~a publica. 0 olhar simplificador acredita que apenas a repressao, 

por meio da constru~ao de mais presidios, da implanta~ao da pena de morte ou da 

diminui~ao da maioridade penal, seja suficiente para minimizar os problemas. Porem, 

as raizes do problema encontram-se muito mais profundamente nas rela~oos sociais. 

Para Zaluar (2004 ), nossa visao padece de urna cegueira quanto a ambivalencia 

da natureza hurnana, tanto em seus aspectos positivos ( entendimento, troca, 

solidariedade ), quanto negativos ( destrutividade, violencia). Enquanto solu~ao para 

esse problema, ao inves da cidadania dilacerada, deve-se buscar construir urna 

cidadania concreta, tecendo urn espa~o social no qual seja assegurado o direito a vida e 

o respeito a diferen~a, na luta por urn processo civilizador que, infelizmente, ainda 

continua inacabado. 
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3 0 ADOLESCENTE NO CONTEXTO JURIDICO BRASILEIRO 

Quando a crian~a e o jovem tern seus direitos amea~ados ou violados, a lei lhes 

garante, por meio do sistema de justi~a a realiza~ao destes direitos, levando a V ara da 

Inf'ancia e da Juventude, os adultos responsaveis pela situa~ao irregular. Ao jovem sera 

garantido o direito fundamental da convivencia familiar e comunitaria. 

Porem, a violencia praticada nos centros urbanos, diariamente exibida pela 

imprensa, tern preocupado pesquisadores das mais diversas areas, no sentido de 

entender seus processos, bern como de desenvolver praticas tecnol6gicas e estrategicas 

capazes de reverter o quadro de criminalidade, pois em urn numero consideravel das 

ocorrencias policiais, os adolescentes aparecem como autores. (TIBA, 1999) 

0 elevado n1lmero de adolescentes envolvidos em urn ambiente criminoso se 

revela exatamente porque os responsaveis por garantir as necessidades basicas para a 

forma~ao do adolescente nao as estao garantindo. Geralmente o adolescente infrator e 

fruto de urn ambiente ja viciado, pois, aos seus jovens pais, tambem nao foi dado uma 

qualidade de vida tal que pudesse fazer com que seus filhos cres~am em urn ambiente 

saudavel. 

3.1 CRIMINALIDADE ENTRE ADOLESCENTES 

0 conceito de crian~a e adolescente faz-se imprescindivel para entender porque 

nao sao aplicadas as sanc;Qes previstas no C6digo Penal e nas demais leis com natureza 

penal, portanto, considera-se, com fundamento na Doutrina da Prote~ao Integral, 

crian~a a pessoa de ate doze anos incompletos, e adolescente aquele que tern 12 anos a 

18 anos, conforme o disposto no art. 2°. do Estatuto da Crian~a e do Adolescente. 

Com rela~ao a posi~ao da crian~a e do adolescente na comunidade Tiba (1999, 

p. 80) preleciona: "Ha pessoas que exageram e partem para o fanatismo, seja ele qual 

for: religioso, de torcidas de agremia~oes esportivas, partidos politicos etc. Apesar de 

ligadas a comunidade, elas nao tern saude social, pois sao capazes de agredir e ate 

matar os semelhantes que perten~am a outras comunidades." 
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0 autor prossegue, ainda: 

A for~a relacional e praticamente instintiva na especie humana. Os animais 
tern seus companheiros, porem de forma primitiva. Os bandos sao movidos 
pela etica da sobrevivencia: tudo o que fazem tern a necessidade de defender 
a vida e garantir a perpetua~ao da especie. Urn animal ataca outro quando se 
sente amea~ado, fisica ou territorialmente. 0 que vale e a lei do mais forte. 0 
macaco e o animal com o cerebro mais desenvolvido. Forma bandos 
migrat6rios que atacam territ6rios alheios para roubar, pensando na 
sobrevivencia de sua especie. Nisso, ele se aproxima de seu parente celebre, 
o homem: povos mais fortes dominam os mais fracos. Brigam entre si em 
busca de mais poder do que necessitam para sobreviver. (TIBA, 1999, 
p.80) 

Os fatores de risco sao considerados condi~oes ou variaveis que estao 

associadas a alta probabilidade de ocorrencia de resultados negativos ou indesejaveis 

ao desenvolvimento humano, sendo que dentre tais fatores, encontram-se os 

comportamentos que podem comprometer a saude, o bem-estar ou o desempenho 

social do individuo. (STRAUS, 1994) 

Freqllentemente, associam-se adolescentes que cometem uma infra~ao com a 

ocorrencia de jovens com problemas de comportamento. Segundo o manual para 

diagn6stico publicado pela Associa~ao Americana de Psiquiatria (DSM-IV TR: 

American Psychiatric Association, 2002), citado por Tiba (1999, p. 102), tais 

problemas envolvem uma variedade de comportamentos, indo desde o impulsivo e 

agressivo ate o depressivo e de retraimento, que violam as expectativas da idade, ou 

seja, individuos que apresentam padroes persistentes de comportamentos hostis, nos 

quais os direitos basicos dos outros ou as normas sociais apropriadas a idade sao 

violadas. 

Podem-se dividir os fatores de risco para a conduta infracional em fatores de 

natureza biol6gica ou de natureza ambiental. Tal divisao deve ser considerada apenas 

didatica, uma vez que estes dois conjuntos de variaveis, nao sao naturalmente 

exclusivos e, sim, interagem de forma a multideterminar a conduta. 

E relevante se considerar que o compo~ento humano nao e determinado por 

urn simples conjunto de variaveis, mas multideterminado por rela~oes complexas entre 

variaveis biol6gicas, psiquicos e ambientais. Tambem, seria ingenuo pensar que 

somente urn fator de risco poderia acarretar em problemas a quem a ele esta exposto, 

tais como problemas de conduta. 
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De acordo com Tiba (1999, p. 106), "urn individuo que viola normas sociais, tal 

como no caso do adolescente em conflito com a lei, como sendo uma pessoa exposta a 

diversos fatores de risco pessoais, familiares, sociais, escolares e biol6gicos". 

Cabe ressaltar, porem, que ha muitos adolescentes que foram ou sao expostos a 

uma serie de fatores de risco, mas sao socialmente adaptados, nao exibindo niveis de 

agressoes e comportamentos infracionais. Neste caso, pode-se dizer que fatores de 

prote~ao estao atuando na determina~ao dos comportamentos de tais adolescentes. A 

diferencia~ao entre influencias exclusivamente biol6gicas e ambientais e uma questao 

complexa e talvez impossivel de se responder no atual estagio de desenvolvimento da 

ciencia. 

Em uma for~a-tarefa para enfrentar a grave situa~ao de violencia nos Estados 

Unidos, a Sociedade Americana de Psicologia identificou diversos fatores que 

contribuem para o surgimento da violencia: a puni~ao extrema pode provocar ou inibir 

a agressao; estressores relacionados a pobreza, combinados a violencia endemica de 

bairros pobres podem levar a crian~a a escolher a violencia como sendo uma op~ao 

viavel; a violencia exibida pela televisao, tambem, pode provocar ou inibir, por 

dessensibiliza~ao, a violencia; urn ruido forte e constante, uma moradia em comodo 

pequeno para o numero de moradores, fracasso no emprego, temperaturas subitamente 

elevadas, problemas na familia, uso de alcool e drogas, e estressores familiares, todos 

podem provocar a violencia. 

Na sociedade atual, ha predominancia muito maior no poder e no ter, gerando 

uma competitividade cruel e desumana, onde predominam valores materiais e posi~oes 

de destaque, e 0 adolescente e tornado pela ansia de amealhar recursos programando 

urn futuro de ordem material. Nessa fase da vida, nao lhe ocorre as necessidades 

espirituais de natureza etico-moral, porque tudo lhes parece confrontos de 

oportunidades e poderes, que entram em choque, ate que haja predominancia do mais 

forte. 

Refor~a Pontes JUnior (2007), esclarecendo que "crian~a e adolescente sao 

sujeitos de direitos universalmente reconhecidos, nao apenas de direitos comuns aos 

adultos, mas alem desses, de direitos especiais, provenientes de sua condi~ao peculiar 
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de pessoas em desenvolvimento, que devem ser assegurados pela familia, Estado e 

Sociedade". 

Novos paradigmas passaram a orientar o Direito da Crian~a e do Adolescente 

esbo~ando a partir dai uma nova especialidade dentre as Ciencias Juridicas. 

Como "pessoas em condi~ao peculiar de desenvolvimento", segundo Costa 

(2001, p. 26), as crian~as e adolescentes 

[ ... ]desfrutam de todos os direitos dos adultos e que sejam aplicaveis a sua 
idade e ainda tern direitos especiais decorrentes do fato de: 
• Nao terem acesso ao conhecimento pleno de seus direitos; 
• Nao terem atingido condi~s de defender seus direitos frente as 
omissoos e transgressoes capazes de viola-los; 
• Nao poderem responder pelo cumprimento das leis e deveres e 
obriga~YOeS inerentes a cidadania da mesma forma que o adulto, por se tratar 
de seres em pleno desenvolvimento fisico, cognitivo, emocional e 
sociocultural". 

0 reconhecimento da crian~a e do adolescente como sujeito pleno de direitos 

constitui o ponto nevralgico do novo direito. A proibi~ao taxativa de prisoes ilegais ou 

arbitrarias, reconhecendo o principio constitucional de que nenhum habitante da 

Republica podera ser detido senao em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade competente, deve necessariamente produzir impacto 

fundamental na forma como as politicas para a inFancia foram concebidas ate agora. 

Tais condi~oes ideais infelizmente nao se encontram presentes na vida de 

crian~as e adolescentes desassistidos pelos familiares, pela sociedade e pelo Estado. 

Toma-se necessario direcionar todos os esfor~os na educa~ao, em horario 

integral, ocupando a crian~a e o adolescente com todas as areas do conhecimento 

formal e informal, retirando esses adolescentes da ociosidade, da falta de seguran~a 

impingida por marginais, do aliciamento for~ado mediante violencia para servir a 
criminalidade. 

0 enfrentamento desses problemas por parte de toda a sociedade, apontando-se 

caminhos para a diminui~ao das desigualdades s6cio-educativas, e 0 que podera levar 

a uma melhoria na qualidade de vida desses jovens, visando a diminui~ao de casos de 

morte violenta ligados, em sua maioria, ao trafico de drogas, o que geraria, no futuro, 



27 

resposta menos tnigica nas estatisticas e mais humana na convivencia social dos que 

habitam esse Pais. 

Ressalta-se que, dentre o maior numero de incidencia de atos infracionais 

cometidos por adolescentes, e a infra~ao de roubo, mediante o uso de arma de fogo, 

para subtra~ao de veiculos, pe~as automotivas, que sao direcionadas ao receptador que 

aguarda o produto do roubo sem sofrer nenhum risco, os mais corriqueiros. 

(GOMIDE, 2004) 

Os marginais entregam a arma nas maos do adolescente, obrigam-no a dar voz 

de assalto, usar de violencia em face das vitimas, aterrorizar e humilhar as pessoas, 

subtraindo seus bens e, a demonstrarem o poder pela for~a, alem de dirigirem os 

veiculos em alta velocidade, empreendendo fuga, sujeitos a serem mortos pela policia. 

Os adolescentes expostos a inlimeras condi~oes de risco pessoal, nem sabem ao certo, 

o porque de suas atitudes impensadas, pois muitos nao interiorizaram valores 

familiares, morais, sociais e de cidadania adequados. 

Os adolescentes que assumiriam maiores responsabilidades no futuro desse Pais 

estao sendo mortos pelo descaso e violencia, abandono moral, intelectual e social. 

A distancia entre o discurso legal e as praticas desenvolvidas nos atendimentos 

tern sido alvo de muitas criticas daqueles que se preocupam com a questao do 

abandono social na infiincia. A desarticula~ao entre as entidades, bern como, as 

politicas municipais sucessivas sem continuidade, tern sido apontadas como fatores de 

inviabiliza~ao da consolida~ao e crescimento de programas govemamentais, 

juntamente com a escassez de recursos financeiros e tecnicos. 

Embora a familia seja o ambiente ideal para o desenvolvimento de crian~as e 

adolescentes, o Estado deve estar habilitado para suprir suas necessidades caso os pais 

ou responsaveis estejam temporariamente impossibilitados de faze-lo. 0 atendimento a 

essa popula~ao mediante estrutura de rede locais de servi~o, e dever do Estado, de 

forma a assegurar a todas as crian~as e adolescentes o exercicio de seus direitos 

fundamentais, como se depreende no proprio texto Constitucional. Este atendimento 

deve estar apto a incentivar o retorno da crian~a e do adolescente ao convivio familiar 

originario ou substituto, conforme determina~ao do Estatuto da Crian~a e do 

Adolescente, Lei 8.078/90. 
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3.2 0 ADOLESCENTE INFRA TOR 

0 comportamento do adolescente infrator e rotulado de irregular, anormal, 

delinqUente ou anti-social, dependendo da posi~ao te6rica ou da perspectiva 

pro fissional de quem usa o termo. 

As defini~oes do comportamento delinqUente existentes permitem uma 

delimita~ao formal da conduta infratora, ou seja, possibilitam urna identifica~ao dos 

sujeitos que apresentam desvio de conduta, tendo em vista a viola~ao ou nao das leis 

vigentes no pais. 

Pasquali, Pinheiro e Lima (1987) defmem delinqUencia como "urn conjunto de 

comportamentos que, praticados por individuos que nao atingiram a maioridade civil, 

dentro de urn contexto social, representam uma viola~ao a lei". 

Estas defmi~oes nao distinguem a origem da crian~a ou adolescente que se 

comportam de forma marginal. Pressupoem apenas que todos tiveram as mesmas 

oportunidades para interiorizar valores e normas sociais e que, portanto, poderao ser 

advertidos ou punidos pela lei, instrumento criado pela sociedade para protege-la 

daqueles que a amea~am. 

Uma revisao dos padroes de delinqUencia entre a popula~ao geral de jovens 

indica que o comportamento delituoso e urna ocorrencia comum durante a 

adolescencia. Observa-se uma baixa incidencia de comportamentos delinqUentes na 

primeira fase da adolescencia, porem este indice aurnenta na fase intermediaria, dos 15 

aos 17 anos de idade, tendendo a diminuir a seguir. E de se supor, assim, que exista 

uma intima rela~ao entre desenvolvimento do adolescente e comportamentos 

delinqUentes. 

Ao considerar-se a identidade como urn ponto de intersec~ao entre o social e o 

psicol6gico, ou seja, entre o individuo e a estrutura social a que pertence, poder-se-a 

entender que a identidade e hist6rica, na medida em que se forma na hist6ria de vida 

do individuo. Sua biografia passa a ser o ponto de cruzamento entre a sua hist6ria 

pessoal e a de seu grupo social, de sua classe, da sociedade a que pertence. A 

identidade, para Goffman (apud OLIVEIRA, 2002), e constituida pelos dados pessoais 

do individuo, por sua biografia, pelas categorias e atributos que os outros lhe 
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conferem, pelas representayoes e sentimentos que ele adquire a respeito de si pr6prio 

na interayao como meio social. 

0 processo de socializayao, considerado do ponto de vista da psicologia da 

aprendizagem, concentra sua analise nas tecnicas educativas, na estrutura familiar e do 

grupo social, nos maus tratos ou negligencia, na influencia da cultura e atem-se aos 

efeitos que os distUrbios de aprendizagem, gerados no e pelo sistema educacional, 

possam vir a ter sobre o desenvolvimento dos comportamentos anti-sociais. 

A crenya na natureza perversa, deformada ou simplesmente indolente do menor 

infrator leva a maioria das pessoas a se afastar destes jovens e, consequentemente, nao 

oportunizar condiyoes de ingresso ao meio social e, por conseguinte, aos beneficios 

que a sociedade para si estabeleceu, tais como, frequentar urna escola, ter atendimento 

a saude, ter moradia, utilizar o espayo publico das prayas e das ruas e, fmalmente, ter 

urn emprego. Ao Iongo da trajet6ria de sua vida o menor vai assumindo o estere6tipo 

que a sociedade lhe impOe. 0 adolescente aceita os valores negativos que lhes sao 

atribuidos porque nao consegue estabelecer relayoes entre seus comportamentos e as 

sanyoes sociais a que e submetido. 

Estas sanyoes atuam no ser e nao no estar, ou seja, o menor e punido por ser urn 

marginal, por ser urn vagabundo e nao por estar cometendo algum delito. Esta 

desassociayao entre comportamento e atribuiyao de sanyoes leva o menor a 

desenvolver uma auto-imagem de infrator, passando, enUio, a assurnir a 

responsabilidade pelo seu proprio destino. Assim desenvolve comportamentos anti

sociais como forma de minorar os efeitos negativos que o rebaixamento da auto-estima 

gera. Toma-se determinista e imediatista. Busca o prazer imediato como forma de vida 

(GOMIDE, 2004, p.149). 

0 papel do Defensor PUblico na defesa dos direitos do adolescente infrator, e 
fundamental para que se alcance no minimo a equidade da Justiya social, pois por 

intermedio de seu trabalho, sua dedicayao e oitiva de familiares, poderao ser extraidos 

os elementos necessarios para a formulayao da defesa dos direitos do representado. 

Na esteira do dinamismo dos indeclinaveis direitos humanos, o Defensor 

Publico busca a conquista de oportunidades iguais de todos os titulares de direitos, 

cujo principio fundamental e a igualdade, voltado para a realizayao da lidima justiya 
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em face de tao relevante setor da sociedade, que sAo os adolescentes que serAo o 

espelho do futuro do Pais. 

Destaca-se o art. 110, do Estatuto da Crian~a e do Adolescente, in verbs: 

''Nenhum adolescente sera privado de sua liberdade sem o devido processo legal." 

0 Estatuto da Crian~a e do Adolescente, Ishida (2004, p. 187), no titulo Das 

Garantias Processuais, art.llO, considera que: "A regra em tela obedece ao principio 

do due processo of law (art. 5°, inciso LN da CF), exigindo-se para os reus o devido 

processo legal: 

Nenhum adolescente sera privado de sua liberdade sem o devido processo 
legal. Do contrario, admitir-se-8. a aplica~o de uma medida tao grave como 
a intema~ao ou mesmo simples reavalia~ao, sem o pressuposto da 
verifica~o da existencia do proprio fato que h8 de configurar, nos termos do 
art. 102 do Estatuto da Crian~ e do Adolescente, crime ou contraven9ao. 
(TJSP-C.Esp.-AI 16.652-9-Rel. Lair Loureiro-j. 4-3-93.) 

Neste sentido, entende-se tambem, que com rela~ a aplica~Ao de medidas 

s6cio-educativas e imprescindivel o respeito as regras estabelecidas pelo Estatuto da 

Crian~a e do Adolescente, esgotando-se o exercicio do direito de defesa, e para tanto: 

A aplicayao de qualquer medida socioeducativa, sem a observancia do due 
process of law configura macula insanavel. Sem que se observe essa 
garantia, a imposi~ao de advertencia prevista no art. 112, I, do Estatuto da 
Crian~a e do Adolescente deve ser cancelada."(TJSP-C. Esp. Ap. 17.610-0-
Rel.Ney Almada..j. 21-7-94.) (ISHIDA, 2004, p. 187) 

Em Curitiba, existe o complexo judiciario no bairro CapAo da Imbuia, onde 

estao instalados, a Rua Pastor Manoel Verginio S. Souza, 1310, a Delegacia do 

Adolescente, o F 6rum (Poder Judiciario ), Ministerio PUblico e Defensoria PUblica. 

Aos fundos do Forum, juntamente com a Delegacia do Adolescente, funciona 

urn Centro de Intema~ao dos Adolescentes lnfratores, com celas, onde permanecem 

ate o tennino do processo que pode chegar ao prazo maximo de 45 ( quarenta e cinco) 

dias (art. 108 do ECA), e alguns que recebem a medida s6cio-educativa de priva~ao 

de liberdade, sao encaminhados para o Centro de S6cio-educa~ao SAo Francisco, 

antigo Educandario Sao Francisco, ou, para Unidades instaladas no interior do Estado 

(Fazenda Rio Grande, Maringa, Foz do lgua~u, etc). 
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Os processos come~am pela apreensao dos adolescentes, que sao levados para a 

Delegacia do Adolescente, instaurado urn Termo Circunstanciado- TC, e, ouvidas as 

vitimas na esfera da Delegacia, em seguida e encaminhado ao Ministerio Publico para 

oitiva informal, decidindo se representa o adolescente ou se entender que seu ato e de 

menor gravidade, sugere a aplica~ao da remissao, com ou sem aplica~ao de medida 

s6cio-educativa, 0 que e homologado pelo Juizo. 

A intema~ao provis6ria e urn procedimento aplicado antes da senten~a, quando 

ha indicios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional cometido pelo 

adolescente. 

No Programa de Intema~ao Provis6ria o adolescente e atendido por educadores 

e equipe interdisciplinar que realizam atividades pedag6gicas em grupo e atendimentos 

individuais na area bio-psico-social. 0 trabalho com o adolescente no periodo da 

intema~ao provis6ria tern o objetivo de identificar sua trajet6ria de vida e a 

circunstancia em que ocorreu o ato infracional, para subsidiar com informa~oes 

tecnicas a autoridade judicial e prepara-lo para o cumprimento de medida s6cio

educativa ou desligamento. 

Quando o adolescente e reincidente, mas ainda e possivel recupera-lo em meio 

semi-aberto, e, normalmente sao adolescentes sem familia, o poder judiciario aplica a 

medida s6cio-educativa de Semi-liberdade, segundo a qual os adolescentes 

permanecem durante a semana toda em casas de Semi-liberdade, saindo para oficinas 

de aprendizado, cursos profissionalizantes, tratamentos de saude, podendo aos finais 

de semana visitarem os familiares, e ser determinada como primeira medida ou como 

forma de transi~ao para o meio aberto. 

Quando o adolescente e condenado a Medida S6cio-educativa de Intema~ao, 

regularmente e encaminhado para as Unidades S6cio-educativas, podendo la 

permanecer por ate 3 ( tres) anos, prazo maximo para uma medida de Intema~ao. 

Os adolescentes infratores sao reavaliados pela equipe multiprofissional a cada 

6 ( seis) meses, composta por psic6logos e assistentes sociais, que emitem Relat6rio de 

Permanencia dos intemos, redigindo minuciosamente todos os atos praticados pelo 

mesmo, seu comportamento emocional, relacional, bern como, o seu aproveitamento 
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da medida, se participou dos inumeros programas de recupera~ao, dos tratamentos 

oferecidos, inclusive escolar. 

0 Estatuto da Crian~a e do Adolescente, Ishida (2004, p. 135), no titulo 

Preven~ao, art.70, considera que: "objetivou o legislador conscientizar a sociedade no 

que conceme a preserva~ao dos direitos da crian~a e do adolescente. Como 

assinalado, o servidor publico possui a obriga~ao de comunicar qualquer 

irregularidade nessa materia, sob pena de cometimento de infra~ao." 

Com base na obra "0 aprendiz de Mim", pode-se afirmar que o defensor 

publico, no atendimento do adolescente em conflito com a lei, tern que transcender o 

aspecto formal profissional, pois teni que ter urn primeiro, segundo, terceiro e quarto 

olhar, na compreensao do por que das atitudes agressivas do adolescente. (ALVES, 

2005, p. 17) 

Neste sentido, tem-se que fazer uma analise critica do social para, s6 entao, 

poder compreender a hist6ria de vida que levou aquele jovem a desvirtuar o seu 

caminho. Certamente se encontrara uma familia deseducada, pais desestruturados, que 

vivem na ignorancia, legando a esse filho o abandono fisico, moral e intelectual, tendo 

este, sofrido priva~oes de toda natureza, quando deveria receber desses pais, o 

conforto, a seguran~a, e o incentivo para buscar o seu caminho de forma positiva e 

construtiva. 

Mas, segundo Alves (2005, p. 18), quem podera julgar esses pais deseducados, 

desestruturados que tambem nao receberam principios de educa~ao moral, etica e 

cognitiva, nao tiveram oportunidade de adquirir conhecimento na fase de sua vida em 

que todos vao a escola. Esses pais, ao ingressarem no mercado de trabalho, 

esbarraram nas barreiras do desemprego, pela falta de preparo, e se comprazem no 

modelo assistencialista govemamental, passando a assumir uma vida ilus6ria, nos 

varios programas publicos de assistencia, vivendo na ociosidade, nao conseguindo 

vislumbrar a dignidade que o trabalho diario transformacional acarreta a cidadania. 

Ressalta-se ainda que, o modelo materialista e consumista apresentado pelas 

vias de comunica~ao, principalmente pela midia, leva o adolescente a "querer ter", o 

tenis da moda, a roupa de marca, como se isso fosse o status fundante de suas vidas, e, 

estes pela falta de recursos economicos, passam a ambicionar o que e "do outro", 
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desejando o objeto de consumo de tal forma, que na frustra((ao do "nao ter", tomam-se 

agressivos com a familia e com a sociedade, partindo para a conduta delituosa. 

Segundo Epicuro, (apud CARVALHO, 2007), 

0 sentido da liberdade como liberta~ao interior, ter prazer e ser feliz na 
diversidade, pois o homem nasceu para a felicidade e para isso estil 
destinado, e esse prazer, essa diversidade, bern pessoal, tern que ser 
conquistado pela nau interior, saude da alma, pelo afastamento da 
ignorilncia, crendices, pois o homem, a partir do conhecimento das coisas 
passa a compreender o seu papel. 

Nao ha mais liberdade politica, mesmo no cerceamento da liberdade publica, 

existe sim, urn processo de liberta((ao pessoal. 0 sofrimento nao determina a vida do 

homem, pois com virtude, o homem consegue superar a sua postura intima, o que se 

consegue, com autogestao de si mesmo, com independencia interior, desvio da 

fatalidade extema, nao estando condenado ao sofrimento. 

3.3 FA TOR SOCIO ECONOMICO CULTURAL 

Diante das necessidades a serem supridas, o adolescente se revolta, porque o 

apelo da midia desperta nele necessidades superfluas, ilus6rias, aumentando a 

ansiedade desse jovem que quer ter tudo o que ve, mas nao tern condi((oes de satisfazer 

os novos interesses essencialmente materiais, ficando a merce dos apelos de traficantes 

que oferecem facilidades, grandes somas em dinheiro, alem de vicia-lo, a tim de 

mante-lo sob o seujugo. 

Enquanto esses traficantes e marginais, dominam as familias que sao pobres, 

amea((am mae, pai e av6s, irmaos, iniciam urn ciclo de dependencia e medo, 

desequilibrando todo o contexto familiar que ja vern desestruturado, levando o 

adolescente a ser obrigado a praticar ilicitos a seu mando. 

A violencia e instaurada, iniciando uma vida de marginalidade, agredindo a 

sociedade, e, quando apreendido, este adolescente, fica a merce do Poder Publico, que 

nao esta o suficientemente estruturado para resgata-lo desse mundo, pois teria que no 
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minimo oferecer-lhe seguran~a, educa~ao, saude e lazer, como apregoa a Carta Magna 

e o Estatuto da Crian~a e do Adolescente. 

Embora seja a legisla~ao brasileira no que tange a crian~a e ao adolescente 

reconhecidamente uma das melhores do mundo, cada vez mais se tern crian~as em 

situa~ao de risco pessoal/social vagando pelas ruas. Isso provavelmente se deve ao fato 

de que a legisla~ao e abstrata eo problema da crian~a e do adolescente sem aten~ao 

familiar/comunitaria e concreto, havendo uma distancia entre o que deveria sere o que 

de fato e, que s6 pode ser transposta pela vontade politica de toda a sociedade. 

Crian~as e adolescentes em situa~ao de "risco" representam o resultado de urn 

processo de exclusao social a que esta submetida grande parte da popula~ao brasileira. 

As desigualdades s6cio-economicas formam bolsoes de pobreza em tomo dos 

grandes centros produtivos das maiores cidades. Esta conscientiza~ao deveria embasar 

as atitudes e ate mesmo a forma~ao profissional de empreendedores tanto quanto dos 

agentes que se dedicam ao atendimento as crian~as e aos adolescentes em situa~ao de 

risco, compensando-se a redu~ao dos meios para seu desenvolvimento digno, sob pena 

de entregarmos a tutela dessas crian~as ao desespero e ao crime e sermos nos mesmos 

suas vitimas. 

A Conven~ao Intemacional sobre os Direitos da Crian~a, no art. 40, estabelece 

ter a crian~a suspeita, acusada ou que se reconheceu ter infringido a lei penal, o direito 

de urn tratamento capaz de favorecer o seu sentido de dignidade e valor, refor~ar o seu 

respeito aos direitos do homem e as liberdades fundamentais de terceiros e que tenha 

em conta a sua idade e a necessidade de facilitar a sua reintegra~ao social e o assumir 

de urn papel constritivo no seio da sociedade. 

Segundo Comparato (2001, p. 289), 

A Convenc;ao Intemacional sobre os Direitos da Crianc;a consagrou a 
Doutrina da Protec;iio Integral das Nac;oes Unidas para a In:tancia. Protec;ao 
integral porque, ao reconhecer, amparada em dados biol6gicos, psicol6gicos 
e sociais, a in:tancia como uma fase especifica da vida humana e a condic;ao 
peculiar da crianc;a como pessoa em desenvolvimento, ainda nao apta a se 
auto determinar e manter, sustenta a imprescindibilidade de se assegurar a 
essa populac;ao cuidados e protec;ao especiais, diferenciadas, em virtude 
dessas diferenc;as, dessas peculiaridades. 
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Alem da presun~ao da inocencia, preve a Conven~ao o beneficio da assistencia 

juridica e direito a defesa, bern como o direito de sua situa~ao ser examinada sem 

demora por urna autoridade competente, independente e imparcial ou por urn tribunal. 

Cabe ressaltar, entao, que a Conven~ao constitui urn dos instrumentos mais 

importantes, urna vez que proporciona marco geral de interpreta~ao de todo o resto 

dessa normativa. Todavia, nao sao somente raz5es de carater estritamente juridicos 

que explicam a importancia da Conven~ao. Alem disso, foi precisamente este 

instrumento que teve o merito de chamar a aten~ao, tanto dos movimentos sociais 

quanto do setor mais avan~ado das politicas govemamentais acerca da importancia da 

dimensao juridica no processo de luta para melhorar as condi~5es de vida da infiincia. 

Quando a crian~a e o jovem tern seus direitos amea~ados ou violados, a lei lhes 

garante, por meio do sistema de justi~a a realiza~ao destes direitos, levando a V ara da 

Iniancia e da Juventude os adultos responsaveis pela situa~ao irregular. Ao jovem sera 

garantido o direito fundamental da convivencia familiar e comunitaria. 

Segundo Tiba (2002, p. 74), 

As criam;as precisam sentir que pertencem a uma familia. Etas carregam 
esse amor dentro de si para onde forem, inclusive nos seus primeiros passos 
na escola. A sensayao de pertencer a familia as defende de ser adotadas por 
traficantes, bandos de delinqiientes ou fanaticos de qualquer especie. [ ... ] 
Uma pessoa que sente esse tipo de felicidade faz questio de ajudar os outros 
de sua comunidade para toma-los mais felizes. Ultrapassa os limites da 
propria familia, os interesses materiais e o individualismo. 

No mesmo sentido, em Teixeira (2006, p. 28), diz o seguinte: 

No campo educacional, devidamente estruturado para que se alcance o 
sentido das leis divinas, e que cada urn devera aprender a relacionar-se com 
o semelhante, dando-se conta, porem, de que respondera pelo que fa~a, pelo 
que diga, pelo que inspire, seja de born ou de ruim, conquistando ben~ios de 
paz pela nobreza de sua dinamica existencial ou recolhendo amarguras pela 
rna sementeira que haja feito. 

3.4 FATORES PSICOLOGICOS 

A psicologia, a psiquiatria e a psicanalise tentaram compreender e descrever o 

significado da crise do crescimento que e acompanhada de tanto sofrimento, de tanta 
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contradi~ao e de tanta confusao. A sociologia e a psicologia social lan~aram luzes 

sobre o problema e permitiram vislumbrar a solu~ao de alguns de seus problemas 

intrinsecos. 

Adolescencia (latim, adolescencia, ad: a, para a + olescere: forma incoativa de 

olere, crescer) significa a condi~ao ou processo de crescimento. 0 termo se aplica 

especificamente ao periodo da vida compreendido entre a puberdade e o 

desenvolvimento completo do corpo, cujos limites se fixam, geralmente, entre os 13 e 

os 23 anos no homem, podendo estender-se ate os 27 anos. 

Embora se costume incluir ambos os sexos no periodo compreendido entre os 

13 e os 21 anos, os fatos indicam que nas adolescentes se estende dos 12 aos 21 anos, e 

nos rapazes dos 14 aos 25 anos em termos gerais, e segundo a Organiza~ao Mundial de 

Saude - OMS, dos 10 aos 20 anos. 

Ao se falar do jovem em crescimento e dos seus problemas, como do impacto 

que produz seu crescimentos no ambiente adulto e na sociedade adulta, dos 

empecilhos que se opoem a este crescimento e as modifica~oes que implica, e que sao 

os motivos para que a sociedade nao modifique as suas rigidas estruturas e se empenhe 

em mante-las, mesmo quando o individuo muda e conflitos conscientes ou 

inconscientes fazem com que os pais ignorem ou nao compreendam a evolu~ao dos 

filhos. 

Desta forma, pode-se considerar que estes problemas mostram outra face 

escondida ate hoje sob o disfarce da adolescencia dificil: e a de uma sociedade dificil, 

incompreensiva, hostil e inexoravel, as vezes, perante a onda de crescimento Iucida e 

ativa que lhe impoe a evidencia de alguem que quer agir sobre o mundo e modifica-lo 

sob a a~ao de suas pr6prias transforma~oes. 

Neste sentido, Aberastury e Knobel (1992, p. 89) afrrmam que: 

A tendencia que caracteriza esta etapa e, do ponto de vista do individuo, a 
necessidade do jovem de come~ar a fazer parte do mundo do adulto, e os 
conflitos que surgem tern a sua raiz nas dificuldades para ingressar nesse 
mundo e nas dificuldades do adulto para dar passagem a essa nova gera~ao 
que lhe impora uma revisao critica de suas conquistas e do seu mundo de 
valores. [ ... ] 0 crescimento e as modificayijes do seu corpo ao chegar a 
puberdade - (latim, pubertas, de puber: adulto) capacidade de gerar -
impoem ao adolescente uma mudan~a de papel frente ao mundo exterior, e o 
mundo extemo exige-lhe se ele nao o assume. Esta exigencia do mundo 
exterior e vivida como uma invasao a sua propria personalidade. Ainda que 
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ele nao queira- sobretudo o adolescente que muda de repente- e exigido 
como se fosse urn adulto, e essa exigencia do mundo exterior geralmente o 
conduz - como defesa - a manter-se nas suas atitudes infantis. 

A grande caracteristica da adolescencia e que a crian~a, querendo ou nao, ve-se 

obrigada a entrar nesse mundo do adulto, sendo que primeiro atraves do crescimento e 

das mudan~as do seu corpo e, mais tarde, atraves de suas capacidades e dos seus 

afetos. 

Aberastury e Knobel (1992, p. 90), neste sentido, enfatizam que: 

Essa invasao siibita de urn novo corpo, que lhe modifica a posi~ao :frente ao 
mundo extemo, vern obriga-lo a procurar novas pautas de convivencia, 
mudando a sua personalidade. Diante dessa invasao, a sua primeira rea~ao 
afetiva de crian~ e urn refUgio em seu mundo intemo, na busca de 
reencontrar-se com os aspectos do passado para poder en:frentar depois o 
futuro. Esse refUgio na infiincia deve-se nao somente pelo fato que lhe custe 
fazer o luto da infiincia, mas que a propria infiincia e o que ele conhece. Seu 
papel :frente ao ambiente imediato, ou :frente a escola, :frente aos grupos de 
companheiros, e urn papel de crian~a, ao qual ele ja estava adaptado M 
muitos anos. 

0 adolescente, nessa fase da vida, necessita de uma atitude critica frente ao 

mundo extemo e frente aos adultos em geral; ele nao quer ser como determinados 

adultos que rejeita, escolhendo, em troca, urn ideal. 0 seu mundo intemo desenvolvido 

durante sua inffincia, identificando-se com aspectos de seus pais, professores ou 

figuras substitutas de ambos, servir-lhe-a de ponte para ligar-se novamente com o 

mundo extemo, que e novo para ele, em conseqUencia da sua mudan~a de status. 0 

luto pela inffincia e pelos pais da in:Fancia mistura o ego eo mundo exterior. 

Urn dos problemas centrais do adolescente e a busca de sua identidade, e e ai 

que, deve-se olhar com maior criterio para as atitudes, e locais freqUentados por ele. 

Os problemas hoje sao mais graves, porque as tens0es e as ansiedades criadas 

pelo acfunulo dos meios de violencia, pelas fontes de comunica~ao, pela midia, 

representant uma amea~a permanente, alterando profundamente o clima de 

estabilidade e seguran~a necessarios para que urn ser humano se desenvolva 

plenamente. 

A familia se enfraqueceu enormemente na sociedade, sua unidade intema foi 

minada pelo trafico de drogas, pelo alcoolismo, pela violencia, pela prostitui~ao e pelo 
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abandono dos filhos. Sem que os pais assumissem nenhuma responsabilidade sobre 

seus filhos, as maes repetiam casamentos similares varias vezes, perdendo seus filhos 

dos primeiros matrimonios, na rejei~ao e vioh~ncia das rela~oes familiares degradadas. 

Alem do efeito da pauperiza~ao das familias, o processo educativo a que as 

crian~as de familias desestruturadas sao submetidas e uma variavel importante no 

desencadeamento de comportamentos anti-sociais. As tecnicas educativas poderao ser 

avaliadas por meio de alguns de seus resultados, se favorecem ou dificultam a 

adapta~ao da crian~a ao meio-ambiente. Tendo ou nao predisposi~o biol6gica e baixa 

reatividade para a aprendizagem, os comportamentos anti-sociais somente se 

desenvolvem se houver condi~oes propicias na familia. 

Porem, quando as intera~oes entre pais e filhos sao mal adaptativas ou 

desajustadas, os resultados poderao levar as formas de comportamento anti-social. A 

puni~ao inconsciente ou nao-contingente interfere, sobretudo na percep~ao do 

individuo, prejudicando a sua avalia~ao no que se refere aos efeitos que suas a~5es tern 

sobre os outros e sobre o meio. 

Existe uma liga~ao entre a carencia e o crime, e esta ocorre pela assertiva de 

que, a carencia prejudica fortemente a capacidade para constituir rela~oes afetivas com 

os outros, que por sua vez, podem sofrer prejuizos sem remorsos. A vitima potencial e 

o individuo que esta representado no algoz do adolescente, ou que nada significa para 

ele. Tudo isso porque os vinculos de afeto, que, sequer foram desenvolvidos com os 

pais, nao poderao ser generalizados para estranhos. 

Feldman (apud GOMIDE, 1990, p. 30), afirma: 

Apresenta varias pesquisas mostrando a eficiencia das tecnicas educativas 
orientadas pelo amor na produyao de uma adequada interiorizayao de valores 
morais. Os castigos fisicos, a privar;ao de objetos e as amear;as nao tern se 
mostrado eficientes. Alem disso, pessoas expostas a modelos agressivos 
administram punir;oos mais fortes. Quanto mais distanciado o castigo estiver 
do ato, menos ansiedade ele provoca, e, conseqiientemente, menor 
intemalizar;ao. 0 processo de intemalizar;ao refere-se a uma dependencia 
progressivamente reduzida da vigilancia extema. Considera que a auto
critica ap6s a transgressao constitui-se na fonte mais importante de 
intemalizar;ao. Somente assim, e que os melhores resultados acabam sendo 
obtidos quando a aprendizagem e mediada pela afetividade. 
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Quando o adolescente nao teve estrutura familiar adequada, nao assimilou os 

principios basicos da educa~ao, nao foi amado, nao se sentiu seguro junto dos pais, 

que por for~a da ignorancia e da miseria, da falta de oportunidades, nao 

corresponderam ao grande papel que lhes foi confiado, quando se interioriza para 

buscar os aspectos educacionais da in:Fancia que foram lacunosos, nao consegue 

estruturar-se para urn futuro sadio, vindo a unir-se a grupos tambem desestruturados, 

sem bons valores, seguindo o modelo negativo, partindo para a revolta contra a 

sociedade materialista e exigente, vindo a agredi-la. 

Segundo Cezar-Ferreira (2004, p. 31), 

A familia e a primeira promulgadora de leis na vida do individuo. E 0 nucleo 
em que se aprende desde regras de etiqueta, de menos valor social, ate 
normas morais, mais importantes, porque afetam mais diretamente a 
sociedade. E no grupo familiar que a pessoa vai receber a transmissao de 
valores, cren~as e mitos, desenvolver uma visao de mundo e come~ar a 
adquirir seu conhecimento ticito. E esse conhecimento advindo da infancia e 
mesclado, mais tarde, a outros conhecimentos adquiridos pelo individuo, teni 
peso significativo nas a~oes e rela~oes de sua vida. 

A familia e urn sistema: tudo que afeta a urn, afeta aos demais e ao todo. 

Quando os pais se separam gera-se urna crise nao-previsivel do ciclo vital, atingindo 

profundamente os filhos. Essa crise gera inevitavelmente mudan~as, muitas vezes sao 

oportunidades para o crescimento de cada membro familiar. 

Ocorre que, quando ha separa~oes de casais, estes se esquecem que pais sao 

para sempre e seu relacionamento com os filhos e enfatizado por diferentes teorias da 

personalidade, como fundamental para a formayao e o desenvolvimento da 

personalidade daqueles. 

Em materia de importancia psicol6gica da familia, passou-se a considerar a 

entidade familiar como o eixo em torno do qual se desenvolve a saude mental e a 

doen~a psiquica de seus membros. 

As teorias da personalidade enfatizam as funy()es materna e paterna como 

fundamentais ao desenvolvimento emocional e a forma~ao da personalidade dos 

filhos. A separa~ao dos paise urn dos eventos mais estressantes da vida familiar, o 

que sugere a necessidade de se cuidar dos aspectos emocionais dos envolvidos, neste 

momento de passagem do ciclo vital. 
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Quando nao existe estrutura para a convivencia entre pai e mae, estes nao 

poderao se utilizar do filho como garoto de recado agressivo, usar o filho como arma 

para agredir o outro, esquecendo-se da responsabilidade individual. 

Tiba (2002, p. 222) orienta a familia da forma seguinte: 

E crescente em nossa sociedade o numero de "paes-maes que tern maridos 
omissos ou ausentes em casa". Elas podem assumir o comando por motivos 
varios: pais somente recreativos, desvalidos, drogados, doentes, falecidos ... 
Ate mesmo o pai que ap6s a separayao some da vida da antiga familia, 
transformando-se em ex-pai. A situayao dessas "pies" nao aceitam tais 
interferencias, geralmente abusivas, correm o risco de nao receber do ex
marido a pensao alimenticia dos :filhos. Em algumas familias, a presenya do 
pai e altamente nociva. Ele abusa do alcool, e violento, sai com outras 
mulheres, nao tern constiincia. No entanto, a mulher ainda lhe delega poder e 
autoridade. Nao se acha no direito de manda-lo embora. Sente-se insegura 
apesar de capacitada a arcar sozinha com as responsabilidades familiares. E 
comum que os filhos nao respeitem pais omissos. 

A incoerencia, a inseguran~a e a inconstancia sao venenos mortais para a boa 

educa~ao. Dao margem a que as crian~as nao assumam as responsabilidades e queiram 

impor suas vontades independentemente de conseqiiencias ou danos produzidos a 

terceiros. A parte do comportamento animal supera a humana. 

A delinqiiencia surge quando ha falta de autoridade. 

Como tradicionalmente a autoridade e representada pelo "deus homem", ainda 

nao se da o devido reconhecimento a autoridade materna. 

Quando as mulheres tratam de assumir suas verdadeiras for~as, cobrando, 

exigindo responsabilidade e fazendo os filhos assumir as conseqiiencias de seus atos, a 

familia come~a a se organizar. As mulheres sao mais capazes do que supoem e, 

portanto, precisam recuperar a dignidade humana. 

0 pai tern ainda que evoluir bastante para conseguir fazer sozinho o que a mae 

faz pelos filhinhos. 

A transmissao de valores e fundamental para OS pais ensinarem OS filhos a 

serem eticos com o meio social. 

Quando o filho nao respeita os pais e estes nada fazem, ele se sente autorizado a 

desrespeita-los. Isso da poder ao filho, desencadeando a inversao de valores. 
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Quando os pais arrumam a bagun~a do filho, estao criando urn folgado. Nao e 

etico ser folgado, porque sempre ha alguem sufocado embaixo dele. Se o filho joga 

lixo no chao e a casa esta limpa, o sufocado pegou esse lixo por ele. 

Quando os pais fazem, mesmo por amor, os deveres do filho, sao antieticos. 

Quem esta sendo enganado? Quem e 0 principal prejudicado? 

F alar mal da mae ou do pai ausente, alem de nao agradar a crian~a, e prejudicial 

a educa~ao etica porque gera inseguran~a e conseqllentes danos a auto-estima. Alem 

disso, prejudica a educa~ao da crian~a, que absorve esse costume do "como somos". 

Quem fala mal de urn para outro, quando encontra urn terceiro pode tambem falar mal 

do outro. 

Os pais devem evitar mentir ou dar desculpas esfarrapadas na frente da crian~a 

e muito menos pedir-lhes ajuda para esse fun. Assim, evita-s 

e a cria~ao de urn mentiroso, urn dos primeiros estagios da delinqllencia, pois 

quem mente, furta, quem furta, rouba e quem rouba, mata, na verdade e urn efeito 

domino de transgressoes. 

Sendo assim, estuda-se, a seguir, as situa~oes onde sao fundamentadas todas as 

vivencias da iniancia, e, ap6s sedimentadas, sao colocas em pratica pelo jovem. Sao 

apresentados questionamentos que dao base a tomadas de posi~ao que, na certa, irao 

contribuir para a atua~ao do Estado, com vistas ao amparo desses individuos, a quem 

faltou o embasamento familiar, procurando alternativas para o ajustamento necessario 

do adolescente, e sua inclusao no meio social sadio. 

3.5 A TRAJETORIA DA INFRA<;AO 

Adolescentes que sofreram maus tratos, ou foram negligenciados quando 

crian~as, tern maior probabilidade de se envolver em comportamentos delinqllentes e 

cometer crimes violentos, do que os que nao sofreram maus tratos quando crian~as. 

Urn estudo sobre maus tratos em familias mostrou, nos USA, que metade dos 

adolescentes que apresentavam comportamentos anti-sociais, sofreram maus tratos na 

inf'ancia. Entende-se, que a correla~ao entre maus tratos na iniancia e delinqllencia 
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posterior e de 5 para 1, ou seja, apresentam comportamentos anti-sociais 5 vezes maior 

do que aquelas que nao tern esta experiencia. 

Pais de delinqfientes tern se mostrado negligentes, relapsos ou punitivos, bern 

como, dnisticos quanto a disciplina, muitas vezes sao crueis, ausentes, e suas maes 

tambem crueis, negligentes e omissas na ajuda aos filhos. 

Dilalla et al., (apud GOMIDE, 1990, p. 34), pesquisando variaveis familiares 

que favorecem comportamento anti-social, identificaram que: 

[ ... ] alem da disciplina relaxada e da puniyao inconsistente mais do is fatores 
estao associados a esta questao: briga entre pais e delinqiiencia entre os pais 
e delinqiiencia em urn membro da familia (pais ou irmaos ). Urn grupo de 
pesquisadores ap6ia a ideia de que comportamento agressivo e aprendido na 
familia. Crianyas podem estar imitando comportamentos agressivos e 
violentos dos quais sao vitimas em casa; portanto, urn modelo pode ser fator 
determinante no desenvolvimento do comportamento agressivo. Jovens que 
sao rodeados por pais e irmaos que discutem frequentemente, que brigam 
uns com os outros, para obter o que querem, podem aprender que discutir e 
agir agressivamente e a melhor maneira para se obter recompensas; crianyas 
podem imitar comportamento agressivos quando veem seus companheiros 
ou membros da familia berrando ou batendo, e podem aprender tambem, que 
batendo no irmao este podeni deixar de aborrece-las. 

E importante que se diga que o modelo prec1sa ter competencia, status, 

inteligencia, simpatia e capacidade para utilizar controles positivos e negativos, de 

modo a ser seguido. A pratica da disciplina toma-se uma variavel importante para 

modificar condutas inadequadas, porem, o temperamento da crian~a, pode causar aos 

pais rea~oes mais ou menos agressivas e pais que vivem em constante atrito tendem a 

ter crian~as com temperamentos agressivos. 

Meninos agressivos sao geralmente filhos de pa1s rejeitadores, punitivos, 

inconsistentes na orienta~ao, que discutem e solapam os valores morais do conjuge; ja 

meninos nao agressivos tern pais que os valorizam, tern consistencia e nao sao 

punitivos, aceitam as normas sociais e demonstram respeito mutuo. 

Segundo Gomide (1990, p. 34), 

As teorias de aprendizagem propoom que a agressao aprendida pode ser 
desaprendida - pode-se ensinar valores sociais novos e desestimular a 
emissao de comportamentos anti-sociais. Freud sugeriu que a agressividade 
pode ser inibida atraves do desenvolvimento de ligayoos afetivas e Lorens 
propos que se redirecionassem o impulso agressivo para atividades 
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esportivas e artisticas, visto que, via a agressao como urn impulso biol6gico 
nao aprendido que evoluiu grayas ao seu valor adaptativo. Muitos estudos 
mostraram que a hostilidade, mesmo a racial, pode ser diminuida pelo 
contato social adequado, porem, o contato entre os grupos feito em 
condivoes desfavoraveis tern o efeito oposto. 

Somente com a mudan~a de atitude podera ocorrer a mudan~a de 

comportamento. Atitudes sao entendidas como as convic~oes favoraveis ou 

desfavoniveis acerca de urn ato, objeto ou pessoa, e podem ser mudadas atraves de 

comunica~oes persuasivas ou dos metodos formais de aprendizagem. 

3.5.1 Determinantes culturais 

Ate que as pessoas come~assem a viver em cidades grandes, o homem vivia em 

grupos indivualizados, nos quais todos se conheciam. Nos tempos modemos, a maioria 

das pessoas passa sua vida diaria em grupos anonimos, encontrando principalmente 

estranhos e dependendo deles. 

Gomide (1990, p. 39) citando Eibl - Eibesfeldt, afrrma que "as pessoas 

apreciam o contato com as outras que conhecem bern. Por outro lado, a exposi~ao 

constante a estranhos e experenciada como stress. Este fato e observado ja em bebes, 

que exibem medo diante de desconhecidos". A maioria das pessoas se queixa quando e 

submetida a constantes contatos com estranhos, e, ao mesmo tempo, se queixa da 

solidao nurna multidao e da falta de inser~ao nurn grupo individualizado. 

Ha algum tempo atras as crian~as brincavam nas ruas das vilas e pequenas 

cidades, ate que os meios de transporte tomassem conta das mesmas. As crian~as de 

classe media e alta foram mandadas para as escolas, e as pobres foram encaminhadas 

para as institui~oes. As ruas nao sao mais urn espa~o de lazer e de encontro. 

Uma das mais importantes variaveis relacionadas a agressividade hurnana, eo 

isolamento social. 

Gomide (1990, p. 40) afrrma ainda que: 

Estudando a influencia do papel cultural no indice de criminalidade, 
identificaram que, onde os papeis sociais sao mais semelhantes entre homens 
e mulheres, as taxas de criminalidade tambem o sao. Comumente, sabe-se 



44 

que a taxa de criminalidade e maior entre homens do que em mulheres. 
Outro fator que parece estar associado a criminalidade e a familiaridade, pois 
homicidios contra conhecidos sao muito mais freqiientes do que contra 
estranhos, em cada 8 mortes, 7 sao praticadas contra conhecidos. 

Entende-se, entao, que o isolamento social dos individuos gera egoismo, com 

predisposi~oes favoraveis para desencadear mais comportamentos agressivos, pois as 

crian~as e adolescentes sao mais suscetiveis a estas influencias. 

Cerca de sete variaveis referentes a familia foram citadas como 

desencadeadoras do processo de marginaliza~ao, a saber: 

a) carencias afetivas, emocionais e/ou psicol6gicas que produziram 
crian~as com vinculos afetivos debilitados, com baixa ou sem 
capacidade para gostar de outros individuos; 

b) falta de alimentayao que comprometeu parcial ou totalmente as crian9as, 
tomando-as subnutridas e debilitadas e pela falta de assistencia medica 
que permitiu o desenvolvimento de crian9as doentes, raquiticas e com 
desenvolvimento neurol6gico comprometido; 

c) necessidades fmanceiras, de emprego, de profissionaliza9ao que 
propiciaram a formayao de uma massa populacional de subempregados 
ou desempregados; 

d) deficit na educayao dos pais que provocou falta e/ou orientayao 
inadequada e gerou dificuldades de aprendizagem que foram detectadas 
e salientadas, mais tarde, durante a trajet6ria escolar; 

e) ineficacia da politica govemamental que nao incentivou programas de 
atendimento a crianyas abandonadas e a familias carentes, e priorizou 0 

uso de institui9oes como soluyao para o problema; 
f) rejei9oes sociais, advindas dos tabus e preconceitos, que estas crian~as 

ou suas familias provocaram no cidadao comum, reflexo do sistema 
social injusto, que marginalizou os mais necessitados impedindo-os de 
se utilizarem dos beneficios gerados pelas estruturas sociais. 
(LffiERA TI; CYRINO, 2003, p. 90) 

A familia, a saude, o nivel s6cio-economico, a educa~ao, a politica social do 

govemo, a profissionaliza~ao e a sociedade foram as principais variaveis 

determinantes da marginaliza~ao. 
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4 A POLICIA MILITAR DO PARANA E AS OCORRENCIAS COM 

ADOLESCENTES 

Muitas crian~as acalentam o sonho de, quando crescerem, virem a tomar-se 

policiais, considerando a profissao (em sua inexperiencia de vida) como algo 

glamuroso e magnanimo. Porem, na sua fase de adolescencia, deparando-se com uma 

nova realidade - a realidade do confronto, da violencia e da puni~ao -, a Policia passa a 

ter uma nova significa~ao para os jovens. Os policiais, que eram vistos como her6is, 

exemplos a serem seguidos, passam agora a significar urn elemento extemo a 
comunidade, ou seja, o inimigo. 0 policial, que deveria proteger, muitas vezes 

desrespeita, amea~a, tortura e mata, eis que tern as caracteristicas negativas do 

bandido. 

4.1 0 ENSINO DE CAPACITA<;AO PARA POLICIAIS-MILITARES 

Na visao de Delors (apud OLIVEIRA, 2002), o ensino eo principal instrumento 

transmissor de conhecimentos culturais e cientificos armazenados pela humanidade. 

Ele considera que, num mundo onde os recursos cognitivos tomam-se cada vez mais 

importantes do que os recursos materiais, a relevancia das institui~oes superiores se 

expandem cada vez mais, desta forma a inova~ao e o progresso tecnol6gico, exigirao 

cada vez mais profissionais competentes e habilitados com estudos de nivel 

academico. Diante do fato, exige-se muito mais que os Policiais Militares, que 

atendem diretamente a popula~ao, tenham nivel de escolaridade muito mais 

aprimorado, do que ha algumas decadas atras. 

De acordo com Dencker (2002), a educa~ao deve assumir a qualifica~ao das 

competencias necessarias para a atua~ao neste novo contexto, ao preparar os alunos 

para participarem do processo de constru~ao do conhecimento, que esta associado ao 

dominio da tecnologia no contexto das organiza~oes globalizadas. 

Devido a existencia das pressoes e das exigencias do ambiente de trabalho do 

Policial Militar, implicam cada vez mais as exigencias no desempenho desses 

individuos junto a sociedade. 
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Ao se tratar de Cursos para admissao aos quadros da Policia Militar, Franco 

(2006) afmna que, no Brasil, a sociedade espera das Academias Militares a 

contribui~ao para o desenvolvimento nacional atraves da forma~ao de pessoal e da 

gera~ao do conhecimento, de maneira que seja possivel desempenhar o papel social 

esperado. 

Sendo assim, entende-se que para o Policial Militar, principalmente o que 

atende ocorrencias envolvendo adolescentes, as politicas de forma~ao deveriam ser 

mais diretamente complementadas com conteudos especificos, no que se refere a 
psicologia do desenvolvimento humano, com enfase no adolescente. 

Para complementar a atividade fundamental da Academia Militar, Delors (apud 

OLIVEIRA, 2002) destaca que reiinem urn conjunto de fun~oes tradicionais 

associadas ao progresso e a transmissao do saber: pesquisa inova~ao, ensino e 

forma~ao, educa~ao permanente. Presume-se entao, que de certa forma estas fun~oes 

possam contribuir para resolu~ao de certos problemas no crescimento de uma 

sociedade. 

Dessa maneira, considera-se que a importancia do papel das Institui~oes de 

Ensino Militar tern o poder de elevar o nivel de crescimento do seu pais, contribuindo, 

alem disso, na reforma e na restaura~ao para uma nova educa~ao. 

0 Projeto de Seguran~a Publica para o Brasil, produzido em fevereiro de 2002, 

pelo Instituto Cidadania, buscando a democratiza~ao, trouxe considera~oes 

importantes para as atividades de policia. 

A forma~ao e o treinamento dos novos soldados nao podem ocorrer a margem 

desse projeto, apontado para o distanciamento entre a base ( os soldados) e o comando, 

destacado por Ludwig (1998, p. 42), quando diz que: "Norberto Bobbio, o grande 

pensador politico da atualidade, ao defender o processo de alargamento da democracia 

na sociedade, contemporanea, propoe que ela deve alcan~ar as rela~oes entre o oficial 

eo soldado." 

0 autor ainda afmna que "a atual forma~ao das policias e positivista, 

discriminat6ria e se funda na antiga Lei de Seguran~a Nacional e, principalmente, na 

Doutrina de Seguran~a Nacional, que entendiam o cidadao como potencial inimigo 

intemo. (LUDWIG, 1998, p. 37) 
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Os treinamentos aos qua1s sao submetidos os novos policiais nao devem 

entender o cidadao como o potencial inimigo de outrora, que caracterizava uma visao 

conformista do agente policial. 

Neste sentido, Ludwig (1998, p. 82) esclarece: 

Outro feito importante decorrente de uma organiza9ao que se emprenha em 
envolver todos os seus integrantes, refere-se a sensivel diminui9ao ou 
desaparecimento do conformismo, isto e, do homem standartizado, sem 
individualidade, sem vontade propria, sem iniciativa, resignado, acomodado. 
0 soldado conformista pouco serve a urn teatro de opera90es. 

A importancia do treinamento consiste no fato de que ele se tome um valioso 

me10 de comunicayao entre comandantes e comandados, possibilitando maior 

interayao entre chefes e subordinados, colaborando para o estreitamento dos layos e 

aperfeiyoamento do espirito de corpo tao imprescindivel a instituiyao policial-militar. 

Dias Neto (2002, p. 61) afirma que: 

Confmado dentro do autom6vel e movendo-se continuamente de uma 
chamada para outra, o policial passa a maior parte do tempo em contato com 
outros policiais. As breves oportunidades de intefa9RO entre policiais e 
cidadaos costumam ocorrer em situa90es de conflito. 0 isolamento, o 
cotidiano de violencia e a sensayao de impotencia diante dos conflitos 
brutalizam 0 policial, tomando cetico, hostil e insensivel aos problemas 
vivenciados pela populayao. Os cidadaos comuns, por sua vez, 
especialmente os de menor poder aquisitivo, principais alvos do abuso e do 
descaso policial, tendem a evitar a policia, mesmo na condi9ao de vitimas. 

Hoje, ja se tern uma consciencia clara de que os treinamentos nao devem 

funcionar como adestramento, e sim como processos que fomeyam ferramentas para 

que o aluno ap6s o curso atue como negociador de conflitos. 

Para que se va alem da superficie dos fenomenos a Policia Militar, antes de 

mais nada, deve restringir ao maximo a violencia repressiva e assegurar, com o suporte 

institucional que lhe cabe, maior liberdade de ayao e maiores garantias de integridade 

fisica e intelectual aos individuos, o que requer uma formayao de seus quadros com 

qualidade, inclusive em nivel de p6s-graduayao. 

Dias Neto (2002, p. 61) enfatiza o papel do policial, ao enfocar que: 

0 policiamento comunitario, busca a reversao desse quadro adverso, por 
meio do restabelecimento do contato direto e cotidiano entre policial e 
cidadao. Tal aproxima9ao se concretiza, por exemplo, por meio da alocayao 
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permanente de urn policial a uma area , com ampla autonomia para interagir 
com a populayao e engaja-la na soluyao de problemas. [ ... ] Com uma 
estrutura descentralizada, policia adquire flexibilidade para ajustar-se as 
varias realidades locais. 

Sendo assim, a modalidade de policiamento do tipo "comunitario" exemplifica 

a rela~ao entre a coer~ao e o consentimento, que os dispositivos coercitivos ou nao 

movimentam na garantia de seu exercicio no Estado. No caso policial, outra tendencia, 

decorrente dessa abordagem esta na necessidade de se formar urn profissional que seja 

negociado de conflitos. 

Porem, quando se fala em policia, indubitavelmente, descreve-se urn aparelho 

repressivo, que tern em seu interior urn aparelho ideol6gico que e a escola. Objetiva-se 

entender como este aparelho da conta das ambigUidades e paradoxos inerentes a esta 

situa~ao. 

Conforme explica Ludwig (1998, p. 33): 

A concepyao de Althusser relativa aos aparelhos de Estado, pode ser usada 
para 0 entendimento da educayaO belica. Alias, a proposta desse fil6sofo e a 
que mais se aproxima do ensino militar, uma vez que dois de seus 
componentes - a ideia de que a escola e uma instituiyao destinada a preparar 
individuos de acordo com papeis que devem desempenhar na sociedade, 
sendo urn deles o de agente da repressao e o processo de inculcayao da 
ideologia dominante - aplicam-se muito bern a pedagogia castrense. 

Esta conclusao althusseriana remete as questoes do curriculo de forma~ao atual 

do soldado, ainda marcada pela ideologia de seguran~a eminentemente repressiva e 

uma forma~ao que pouco se ap6ia no consentimento. 

Entende-se, entao, que existe reconhecimento de que ha falta de consenso 

acerca de quais conhecimentos e tecnicas sao basicos para o desempenho da ocupa~ao 

policial, sustentando que a ciencia policial nao possui teoria e metodologia pr6prias, 

pelo contrario, esse campo tira suas teorias e tecnicas de outras disciplinas. 

0 papel do policial e tao amplo, que se toma dificil gerar urn conjunto de 

conhecimentos e teorias especificas para esses policiais, motivo que enfraquece as 

reivindica~oes dos membros da policia por urn conhecimento especifico. 

No campo policial, no minimo tres grupos estao empenhados na defmi~ao de 

urn programa de conhecimentos basicos e na organiza~ao de urn curriculo de forma~ao 

das for~as de seguran~a publica. Nesses grupos pode-se incluir os academicos, os 
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lideres da policia, geralmente os administradores e, fmalmente, os policiais de linha, 

aqueles que atuam na rua. 

0 problema acerca dos conhecimentos basicos na forma~ao nao decorre do fato 

de em cada urn desses grupos haver urna concordancia total sobre todas as questoes a 

respeito de uma base apropriada de conhecimentos da policia, na forma~ao dos 

integrantes. 

Dias Neto (2002, p. 62) explica que: 

[ ... ] e fato conhecido que a policia, mesmo em contexto de alta 
criminalidade, chega a consumir ate 80% de seu tempo com questoes do tipo 
excesso de ruido, desentendimentos entre vizinhos ou casais, distUrbios 
causados por pessoas alcoolizadas po por doentes mentais, problemas de 
transito, vandalismo de adolescentes, condutas ofensivas a moral, uso 
indevido do espa~o publico e servi~os diversos de assistencia social. A 
pratica demonstra, pois, uma tendencia da mitifica~ao da fun~ao da policia: o 
policial e treinado e avaliado para responder somente a uma pequena parcela 
das situa~oos problematicas que levam a sociedade a evocar a sua presen~a. 

No entender do autor, o policiamento comunitario prioriza o enfrentamento 

dessas situa~oes nao necessariamente criminais, genericamente conceituadas como 

desordens ou incivilidades. (DIAS NETO, 2002, p. 63) 

Comparar a educa~ao e o treinamento policiais com aqueles exigidos por outras 

profissoes, dadas as especificidades da atividade policial, sao obviamente inadequados, 

pois apenas urn a parte muito pequena do treinamento policial ocorre, atualmente, em 

estabelecimentos que nao sejam de ambito interno. 

As ocorrencias atendidas atualmente, de maior gravidade, estao adquirindo urna 

caracteristica bastante peculiar, que e a atua~ao do adolescente em crimes ate entao 

praticados por adultos, o que leva o policial a atuar de forma bastante repressiva, 

contra urn individuo que, considerando-se estar em forma~ao, ainda seria passive! de 

recupera~ao. 

A especializa~ao e a profissionaliza~ao dos policiais se dara por me10 da 

incorpora~ao, acomoda~ao e contesta~ao de novos referenciais para que se realize uma 

leitura critica da forma~ao de seus quadros, quer de comandantes ou quer de 

comandados. 

Sugere-se que, para ter exito em seus desafios ocupacionais, a forma~ao policial 

deveria dispor de urn curriculo mais dinamico, com urna correta forma~ao em assuntos 
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especificos, que dessem maior embasamento ao individuo, para saber tratar com mais 

destreza, uma vez que as institui((oes policiais apresentam objetivos formais escritos, 

mas, na pnltica, perseguem objetivos diferentes, que podem, ate entao, nao guardar 

qualquer semelhan((a com aqueles estabelecidos formalmente. 

0 curriculo do Curso de F orma((ao de Soldado da Policia Militar do Parana e 
construido sobre dois pilares inalteraveis para as institui((Oes militares, que sao a 

hierarquia e a disciplina. 

E a partir desses pressupostos que se analisam as suas caracteristicas peculiares 

e como e construido o curriculo de forma((ao dos policiais militares do Estado do 

Parana. 
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5 APESQUISA 

0 presente estudo foi embasado, primeiramente, em pesquisa bibliogratica, com 

o objetivo de conhecer o tema atendimento de ocorrencia policial envolvendo 

adolescente, rever na literatura alguns te6ricos que adentram a questao da avalia~ao 

curricular como parte de uma avalia~ao mais abrangente em uma institui~ao 

educacional, mais precisamente o Curso de F orma~ao de Soldados e Curso de 

F orma~ao de Oficiais da Academia Policial Militar do Guatupe. 

5.1 AMBIENTE PESQUISADO 

A Academia Policial Militar do Guatupe - APMG, vinculada a Secretaria de 

Seguran~a Publica!Polfcia do Parana tern como objetivo de formar e treinar recursos 

humanos da Policia Militar do Parana esta localizada na BR 277, cidade de Sao Jose 

dos Pinhais, Regiao Metropolitana de Curitiba. 

Constitui-se em urn 6rgao de apoio de ensino, responsavel pela realiza~ao do 

Curso de Forma~o de Oficiais, eo Centro de Forma~ao e Aperfei~oamento de Pra~as 

pelo Curso de F orma~ao de Soldados, am bas forma~oes iniciais, preparando os 

policiais em inicio de carreira para atuarem na Polfcia Militar do Parana, tambem sao 

responsaveis pelo assessoramento e fiscaliza~ao dos cursos que sao realizados em 

outras unidade localizadas no Estado, em cumprimento da politica de recursos 

humanos da corpora~ao, que determina o alistamento e a forma~ao regionalizados, 

atendendo assim, os anseios das comunidades locais. 

0 Curso de Forma~ao de Soldados Policiais-Militares- CFSd/PM, criado pelo 

Decreto Estadual no 4.509, de 21 Out 61, Regulamento do Centro de Forma~ao e 

Aperfei~oamento - RCF A, destina-se a forma~ao dos futuros Soldados da Policia 

Militar do Parana, dotando-os dos conhecimentos profissionais necessarios a ocupa~ao 
de cargos e ao exercicio das fun~oes pr6prias da Gradua~ao de Soldado do Quadro 

Policial Militar Combatente- QPM 1-0. 
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0 Curso de F orma~ao de Oficiais funciona na Escola de F orma~ao de Oficiais -

EsFO, que e a subunidade da APMG encarregada de acolher na forma~ao o Corpo de 

Cadetes, profissionais que serao os futuros comandantes da corpora~ao e de outras 

institui~oes policiais brasileiras e ate mesmo estrangeiras. 

A EsFO recebe a denomina~ao de "Ber~o de Lideres" e sua missao de 

complemento pedag6gico e reproduzir no ambiente academico as mesmas condi~oes 

de emprego real da PMPR, fazendo com que os cadetes exercitem a chefia, a lideran~a 

e a administra~ao de fra~oes policiais e bombeiros-militares, como forma de exercicio 

pnitico das fun~oes inerentes ao Oficialato. 

Encarrega-se tambem da propaga~ao dos valores doutrimirios, eticos, morais, 

tecnicos e humanitarios da PMPR, bern como, da hist6rica missao da Policia Militar. 

0 aluno, candidato a Soldado da Policia Militar do Parana, ingressa no CF AP 

mediante presta~ao de concurso na gradua~ao inicial de Soldado PM de 2a classe, onde 

freqUenta a 1 a fase do curso, passando depois para o Estagio Probat6rio Operacional 

(EPO), regulado por Portaria do Comandante Geral, que tern a dura~ao de 6 (seis) 

meses e consistira na 2a fase do CFSd PM, sendo realizado ap6s a aprova~ao do 

Soldado de 2a Classe em todas as provas e exames previstos na Grade Curricular do 

Curso, sendo que a aprova~ao no estagio e considerada como pre-requisito para a 

forma~ao do Soldado da PMPR. 

Durante o estiigio, o Soldado de 2a Classe fica explicito que o individuo 

apresente: conduta ilibada, na vida publicae na vida privada, caracterizada porum 

comportamento irrepreensivel para exercer a fun~ao policial-militar, quer seja no 

convivio social, moral, escolar e trabalhista, independente de possuir ou nao 

antecedentes criminais, alem de ser tambem avaliado quanto a sua aptidao e 

capacidade profissional para o desempenho do cargo, observados, como quesitos 

fundamentais, os seguintes fatores: 

I - assiduidade; 

II - disciplina; 

III - capacidade de iniciativa; 

IV - produtividade; 

V - dedica~ao ao trabalho; 



VI - idoneidade moral; 

VII - responsabilidade; 

VIII - capacidade tecnica; 

IX - eficiencia. 
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No Estagio Probat6rio Operacional o Soldado de 2a Classe deveni exercer 

quaisquer fun~oes ou encargos afetos ao seu grau hienirquico, priorizando-se a 

atividade operacional. 

Ao final do Estagio Probat6rio, sera emitido urn conceito de aptidao 

profissional ao Soldado de 2a Classe, com base na disciplina, aproveitamento escolar, 

perfil psicol6gico compativeis com o desempenho da fun~ao e adequa~ao fisica e 

mental, devendo ser considerado aprovado (APTO), para a promo~ao a gradua~ao de 

Sol dado de 1 a Classe. 

Entende-se entao que compete ao Centro de F orma~ao de Soldados propiciar a 

constante e adequada qualifica~ao do policial-militar, visando a consolida~ao de 

valores sociais, morais e eticos, competindo-lhe, tambem, atualizar conhecimentos 

tecnico-profissionais e conservar o vigor fisico, a agilidade e a destreza necessarias ao 

desempenho da fun~ao policial-militar. 

A realiza~ao desse treinamento policial militar assume fundamental 

importancia para a operacionalidade da Corpora~ao, em face dos aspectos que vern 

sendo analisados nos foros que se interessam pelo tema. 

Neste sentido, Cortella (2000, p. 15) se posiciona afmnando: 

[ ... ] assim como a dimensao pedag6gica da capacidade de ensinar; a 
discussao sobre tal dimensao envolve ainda temas mais amplos como a 
democratizayao da relayao professor-aluno, a democratizayao da relayao dos 
educadores entre si e com as instancias dirigentes, a gestao democratica 
englobando as comunidades e, por fim, como objetivo politico-social mais 
equanime, a democratizayao do saber. 

Dessa forma, o ensino da Policia Militar, de caracteristicas pr6prias, tern a 

fmalidade de qualificar recursos humanos para a ocupa~ao de cargos policiais militares 

e para o desempenho de fun~oes previstas em lei, voltadas para a policia ostensiva, a 

preserva~ao da ordem publica e execu~ao das atividades de defesa civil. 
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Almeja-se como perspectiva educacional urn curriculo que, em razao das 

caracteristicas da atividade policial, atenda as orienta~oes de Corazza (2002, p.l 09): 

"Urn curriculo perspectivista, de tra~os caleidosc6picos, hibrido, mesti~o, polimorfo, 

multifacetico, fronteiri~o, morador e cruzador de fronteiras dos conteudos, valores e 

subjetividades fixos e universais". 

A organiza~ao curricular do policial-militar pressup()e que o ensino deva 

consistir na transmissao de conhecimentos e tecnicas, gerando o aperfei~oamento, a 

habilita~ao, a especializa~ao e o treinamento para a adapta~ao do policial-militar a 
realidade do atendimento, principalmente quando este atendimento envolve 

ocorrencias com adolescentes em geral e infratores. 

5.2 METODOLOGIA E CARACTERIZA<;AO 

Considerando-se que o objeto de estudo e o curso realizado em uma escola 

policial militar e que as escolas militares sempre aparecem separadas, com legisla~ao 

especial, logo, merecem tambem urn olhar especial. 

Direciona-se a investiga~ao para urn estudo explorat6rio, por envolver 

levantamento bibliogn1fico, privilegiando a analise documental, ou seja, analisando 

informa~oes constantes de documentos e diretrizes que regem a forma~ao do soldado 

de Policia Militar do Estado do Parana. Visa proporcionar urn maior conhecimento 

para o pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa formular problemas 

mais precisos ou criar hip6teses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores 

(GIL, 1999, p.43). 

A estrategia utilizada e a qualitativa, pois, como escreve Chizzotti (1995, p. 78), 

a pesquisa qualitativa possibilita compreender "os vinculos indissociaveis das a~oes 

particulares com o contexto social em que estas se dao". 

A analise documental foi utilizada com o objetivo de melhor compreender o 

contexto da organiza~ao em estudo, seus aspectos formais e legais, e os aspectos 

informais que marcam as rela~oes do dia a dia. 
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5.3 ANALISE E DISCUSSAO 

0 Curso de F orma~ao da Policia Militar do Parana tern a dura~ao de 7 60 

horas/aula, tendo os seguintes objetivos gerais, conforme a diretriz anteriormente 

referenciada: 

1. Qualificar o Soldado de 2a Classe, criando e desenvolvendo caracteristicas 

imprescindiveis ao desempenho das fun~oes do Soldado da PMPR. 

2. Estimular o espirito de corpo, o amor a carreira e a profissionaliza~ao, 

fomecendo ao Soldado de 28 Classe os conhecimentos tecnicos peculiares 

as atividades do Soldado da PMPR. 

3. Aprimorar o carater e o condicionamento fisico do Sol dado de 2a Classe, 

capacitando-o para o exercicio das fun~oes do Soldado da PMPR. 

4. Desenvolver no Soldado de 2a Classe o condicionamento fisico compativel 

com a atividade PM, disciplina consciente, valores eticos e morais, 

eficacia, eficiencia e efetividade funcional, espirito de compromisso com a 

missao constitucional das Institui~oes Militares Estaduais, espirito de 

iniciativa, autoconfian~a, autodominio, espirito comunitario e capacidade 

para o trabalho em equipe. 

5. Fortalecer no Soldado de 2a Classe o espirito civico e o respeito a lei, a 
justi~a, aos direitos humanos e legais e as autoridades constituidas. 

Atualmente, esta em vigor a seguinte grade curricular para o Curso de 

Forma~ao de Soldado. 
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CURRiCULO 

I AREA DE ENSINO I N° DISCIPLINAS CURRICULARES C/H 

MISSAO POLICIAL 
1 FUNDAMENTOS DE POLICIA COMUNITARIA 20 
2 ABORDAGEM SOCIO-PSICOLOGICA DA VIOLtNCIA 10 
3 DEONTOLOGIA POLICIAL MILITAR 15 

TECNICA APLICADA 
4 ARMAMENTO 20 
5 TIRO POLICIAL 60 
6 DEFESA PESSOAL 40 
7 PRONTO SOCORRISMO 20 

CUL TURA JURiDICA APLICADA 
8 DIREITO CONSTITUCIONAL 20 
9 DIREITO PENAL E PENAL MILITAR 40 
10 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 20 
11 LEGISLACAO ESPECIAL 30 

FUNDAMENTAL SAUDE DO POLICIAL 
12 EDUCACAO FISICA MILITAR 40 

EFICACIA PESSOAL 
13 PROCEDIMENTOS EM OCORRtNCIAS 20 
14 GERENCIAMENTO DE CRISES 20 

LINGUAGEM E INFORMACAO 15 15 INFORMATICA 
16 REDACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS 10 

17 TELECOMUNICACOES 10 

TOTAL-FUNDAMENTAL 410 
18 ORDEM UNIDA 40 

INSTRUMENTAL 19 HISTORIA DA PMPR 10 
20 LEGISLACAO POLICIAL MILITAR 40 
21 PREVENCAO E COMBATE A INCtNDIOS 20 
22 DEFESA CIVIL 10 

TOTAL-INSTRUMENTAL 120 
23 POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL 40 
24 POLICIAMENTO AMBIENTAL 10 

OPERACIONAL 25 POUCIAMENTO DE TRANSITO 30 
26 TECNICAS DE ABORDAGEM 40 
27 TATICAS PARA CONFRONTOS ARMADOS 30 
28 OPERAC0ES POLICIAIS ESPECfAIS 20 

TOTAL- OPERACIONAL 170 

CARGA HORARIA CURRICULAR 700 

COMPLEMENTAR I ESTAGIO SUPERVISIONADO 60 

CARGA HORARIA TOTAL DO CURSO 760 

Observando-se a grade curricular pode-se entender que e urn curriculo prescrito 

e abrangente em seus assuntos. 

Moreira e Silva (2000, p. 31) neste sentido sao bastante explicitos: 

Urn desses conceitos e o de curriculo oculto. Esse conceito, criado para se 
referir aqueles aspectos da experiencia educacional nao explicitados no 
curriculo oficial, formal, tern sido central na teoriza~ao curricular critica. 
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Apesar de certa banaliza~ao decorrente de sua utiliza~ao freqtiente e facil, 
ele continua importante na tarefa de compreender o papel do curriculo na 
produ~ao de determinados tipos de personalidade. 

Conforme a sumula didatico-pedag6gica do curso de forma~ao de soldados, o 

perfil pretendido e representado pela grade curricular exposta e formar: 0 policial 

cidadao, com enfase no estudo da deontologia e dos direitos fundamentais do cidadao. 

A grade curricular apresentada em seu detalhamento busca: 

1. Normatizar os procedimentos a serem observados pela administra~ao do 

ensino do CF AP, pelos corpos docente e discente, durante o 

desenvolvimento do curso; 

2. Estabelecer as bases gerais para o desenvolvimento e execu~ao das 

atividades relacionadas com o ensino-aprendizagem a serem desenvolvidas 

pelo corpo discente; 

3. Fixar os parfunetros de conduta do ensino. 

Com rela~ao a distribui~ao dos conteudos, nota-se poucas aulas dedicadas ao 

policiamento comunitario ou a doutrina de policia comunitaria, que tern sido a tonica 

do discurso policial. 

Atitudes de policiais em ocorrencias que envolvem adolescentes tern despertado 

criticas por parte de urn publico que passou a questionar a postura da policia que 

parece representar maior risco para alguns adolescentes. 

Na realidade das ocorrencias policiais envolvendo adolescente, a policia parece 

se constituir em urn tribunal paralelo ao da justi~a, com leis e regras particulares. Os 

policiais assurnem, muitas vezes, o papel de juizes e acabam determinando quem deve 

ou nao deve ser preso, bern como quem deve continuar vivo. 

A policia, por ser urna corpora~ao incurnbida de fazer respeitar as regras e leis 

impostas aos cidadaos, dificilmente sera punida pela morte de urn adolescente, ainda 

mais se este for pobre e rotulado como "menor infrator". 

Deve-se enfatizar que esta pesquisa nao tern o objetivo de retirar a 

responsabilidade dos adolescentes frente aos delitos cometidos. Entretanto, pelo 

convivio com esta popula~ao acredita-se que a realidade do "mundo do crime" e 
multifacetada e complexa. 
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A violencia praticada pela policia parece ser urn dos elementos que contribui 

para a pobreza, pelos atos infracionais e pela mortandade desses jovens. Neste sentido, 

cabe aos policiais compreenderem que na.o e o adolescente que produz a sua condi~ao 

marginal de sobrevivencia ao emitir determinados comportamentos, ao nao se 

submeter passivamente a sua condi~ao ins6lita de vida. Marginal e a condi~ao de 

sobrevivencia que lhe esta socialmente reservada. 

Para tanto, faz-se necessario que os policiais sejam preparados e recebam 

condi~oes para agirem de forma diferente. 

Considerando-se que a policia nao deve restringir-se a postura repressiva e 

interagir com a sociedade civil para garantir 0 direito dos cidadaos a seguran~a, e 
necessario preparar adequadamente os policiais para o exercicio de uma exigencia 

atuar crescente, que favore~a o consenso em tomo de uma seguran~a publica 

participativa. 
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5 CONSIDERA<;OES FINAlS 

Dessa forma, ao concluir este estudo, confere-se prioridade a preven~ao, a 
media~ao de contlitos, a investiga~ao cientificamente orientada e usando a for~a nos 

limites estritos da legalidade o que implica restri~ao ao uso da for~a letal aos casos de 

legitima defesa ou de prote~ao de terceiros, devem pontuar os discursos e a concep~ao 

de curriculo nos cursos de Forma~ao de Soldados da Policia Militar do Parana. 

Tal concep~ao implica a natureza pluridimensional do curriculo, percebendo-o 

em sua processualidade. Dessa forma, articula os pressupostos fundamentos 

psicol6gicos que norteiam com os aspectos politicos e administrativos institucionais 

que o determinam, permitindo compreender sua conceNao. 

A forma~ao do soldado da Policia Militar para uma sociedade democratica deve 

possibilitar a revaloriza~ao do curriculo como nucleo central da pratica educativa e 

como urn dos elementos de promo~ao da qualidade dos servi~os. 

Deve-se questionar que tipo de conhecimento a escola transmite, o que ensinar 

e como deve ser ensinado, as bases psicol6gicas que fundamentam nossa concep~ao de 

aprendizagem e, fundamentalmente, que conteudos ligados diretamente ao 

adolescente, como a legisla~ao pertinente e no~oes de sua forma~ao fisica e 

psicol6gica, podem atenuar a necessidade de uma estreita rela~ao com o curriculo pelo 

qual cada policial militar foi formado. 

Experiencias bem-sucedidas demonstram evolu~<>es nas atitudes policiais; a 

mentalidade belica de combate ao crime, reminiscente de uma rela~ao centrada na 

autoridade e no contlito permanente, e atenuada por uma postura mais conciliat6ria, 

focada no dialogo e na busca de solu~oes integradas dos problemas locais. 

0 paradigma do policiamento comunitario, relacionado a presen~a cotidiana de 

urn policial nas diversas comunidades, representa freqiientemente uma primeira 

oportunidade de contato tao hostil com a policia. 

Dessa forma, a analise do curriculo de forma~ao de soldados no Estado do 

Parana sugere algumas considera~oes acerca das politicas publicas e da sua 

concretiza~ao na realidade da Policia Militar, mediante uma retomada e revisao dos 

conteudos curriculares enfocados em capitulos anteriores. 
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Para dar prosseguimento a investigac;oes futuras acerca do mesmo tema, 

enfatizam-se os seguintes pontos: 

a. Apontar para a necessidade de novas competencias para ser policial militar 

(inteligencia interpessoal, habilidades sociais e resoluc;ao de conflitos ); 

b. Antecipar pelo processo formativo as demandas da sociedade, no que se refere 

ao conhecimento sobre a fase da adolescencia na vida do cidadao; 

c. Dar maior enfase aos estudos da Psicologia, principalmente a Psicologia Social, 

a ftm de facilitar a tomada de posic;ao para resoluc;ao de conflitos; 

d. Incentivar a aproximac;ao dos alunos em formac;ao com os agentes de protec;ao a 
crianc;a em situac;ao de risco e ao adolescente em conflito com a lei, de maneira 

a desenvolver uma consciencia empatica em relac;ao aos problemas que os 

envolvem. 

Sem a intenc;ao de desconsiderar sua importancia como aparelho militar, e 
preciso enfocar movimentos mais amplos que buscam transformar as maneiras de ser e 

de atuar da instituic;ao policial militar, convertendo a policia em prestadora de servic;o 

essencial de seguranc;a com excelencia. 
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