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RESUMO 

 

 
Para muitos, a escola é um meio de acesso ao exercício da cidadania, ou seja, é 
somente por meio da educação que a sociedade transforma as pessoas. Todavia, 
algumas escolas podem ser vistas como instrumentos de exclusão social, pois em 
muitas delas os alunos não têm à disposição um ensino de qualidade que os 
capacitem adequadamente para o mercado de trabalho e nem os preparem para 
serem cidadãos informados e atuantes. Um dos desafios mais antigos do nosso país 
é garantir ao homem que vive neste território a efetivação de seus direitos mínimos, 
inerentes a cada ser, classificados como direitos da personalidade. Ações já foram 
desenvolvidas nesse sentido, e uma dessas ações é objeto de pesquisa deste 
trabalho: o instrumento de política pública de segurança escolar utilizado pelo 
Governo do Estado do Paraná, denominado Patrulha Escolar Comunitária, 
desenvolvida pela Polícia Militar deste Estado. Esse instrumento tem por objetivo 
primordial desenvolver um caráter preventivo e somente em casos específicos atuar 
de modo repreensivo. Assim, frente ao problema da violência física e psíquica no 
âmbito escolar, foi realizada a análise dessa política pública, tendo como trajetória a 
definição do direito à educação como um direito personalíssimo e verificar se está 
sendo garantida ao aluno da rede pública de ensino, diante das turbações e conflitos 
que ocorrem no ambiente escolar. É objetivo ainda verificar se está sendo garantida 
a segurança para a educação dos alunos da rede pública de ensino na cidade de 
Maringá/PR. A análise dos dados possibilita, ainda, inferir que os resultados 
alcançados não são suficientes para que sejam registrados progresso no sentido de 
redução do número de ocorrências analisadas. Tal fato pode ser justificado pelo 
aumento, a nível nacional, da violência em todos os aspectos, podendo tais fatos ter 
influenciado de modo direto no alcance dos objetivos da política, já que os números 
são insuficientes para afirmar a ineficácia do programa, haja vista que os resultados 
a serem obtidos com o trabalho da Patrulha Escolar Comunitária somente serão 
percebidos a longo prazo, por se tratar de uma política pública que sofre a influencia 
de inúmeros fatores externos que podem dificultar o alcance dos resultados 
esperados. Tais fatores podem, portanto, influenciar nos registros de ocorrências 
verificados pelo Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, prejudicando o alcance 
dos resultados objetivados nas diretrizes desta política pública. Esta constatação 
não deve servir única e exclusivamente como o resultado do trabalho de pesquisa, 
visto que os resultados finalísticos obtidos com a aplicação de uma política pública 
dependem de um maior espaço temporal para que seja constatada a sua eficácia, e 
não podendo jamais ser denegrida sua importância por tratar-se de benefícios 
voltados ao desenvolvimento da personalidade da pessoa humana e, 
principalmente, à efetivação da dignidade do homem, conforme norteia a 
Constituição da República Federativa do Brasil. 
 
Palavras-chave : Direitos da personalidade, segurança, educação, Patrulha Escolar. 
 

 

 

 

 



10 

 

ABSTRACT 
 
 

For many, school is a means of access to citizenship, ie, it is only through education 
that society transforms people. However, some schools may be seen as instruments 
of social exclusion, as in many students do not have at their disposal a quality 
education that enable them adequately for the labor market and or prepare them to 
be informed and active citizens. One of the oldest challenges of our country is to 
ensure the person living in this territory the effectiveness of their minimum rights, 
inherent to each be classified as personality rights. Actions have been developed in 
this direction, and one of those actions is research object of this work: the public 
policy instrument of school security used by the Government of the State of Paraná, 
called Community School Patrol, developed by the Military Police of the State. This 
instrument has the primary objective to develop a preventive and only in specific 
cases act in a reprehensible manner. Thus, given the problem of physical and mental 
violence in schools, the analysis of this public policy was made as a way to define the 
right to education as a personal right and see if it is guaranteed the student teaching 
the public before the disturbances and conflicts that occur in the school environment. 
It's goal still see if it is guaranteed safety for the education of students in the public 
school system in the city of Maringa / PR. Data analysis enables also infer that the 
results achieved are not sufficient for them to be registered progress in reducing the 
number of analyzed events. This can be explained by the increase at the national 
level, the violence in all aspects, and such facts have influenced in a direct way in 
achieving the objectives of the policy, since the numbers are insufficient to affirm the 
program's ineffectiveness, given that the results to be obtained from the work of the 
School Community Patrol will only be perceived in the long run, because it is a public 
policy that suffers the influence of numerous external factors that can hinder the 
achievement of expected results. Such factors may therefore influence the 
occurrences records checked by Community School Patrol Battalion, undermining 
the achievement of results objectified the guidelines of this public policy. This finding 
should not serve solely as the result of research work, since finalistics results 
obtained from the application of a public policy rely on a larger timeline so that their 
effectiveness is detected, and it can never be denigrated his importance because it is 
benefits aimed at the development of the personality of the individual and, especially, 
the realization of human dignity as guides the Constitution of the Federative Republic 
of Brazil. 
 
Key-words:  Personality rights, security, education, School Patrol. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O direito à educação encontra-se expresso no artigo 205 da Constituição 

Federal vigente em nosso país, sendo que tal direito é dever do Estado e da família. 

Além disso, a educação deve ser promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade de maneira global, de modo que proporcione à criança e ao adolescente 

o alcance ao seu desenvolvimento pleno, preparando-o para ser um cidadão e ter 

em suas mãos o conhecimento necessário para a sua vida. 

Ademais, a educação para alguns doutrinadores é tida como um direito social 

e não um direito da personalidade, já que foi classificada na Constituição Federal de 

1988 como um direito social, pontualmente descrita no artigo 6º, não esquecendo-se 

de que sem a educação não é possível a promoção humana em todos os aspectos, 

principalmente quanto à capacitação e consequente inserção no mercado de 

trabalho. 

Todavia, com o desenvolvimento do Estado, muitos conflitos sociais se 

formaram e atos de violência acabaram fazendo parte do cotidiano das pessoas. 

Acontece que o problema do combate/repressão à violência que ocorre na 

sociedade depende, de certo modo, aos olhos dos leigos, única e exclusivamente à 

polícia, esquecendo-se que os valores sociais e fundamentais para a manutenção 

de uma sociedade tranquila dependem da transmissão destes pelas famílias, pelas 

escolas  e por todas as instituições e pessoas civis.  

É fato que o Estado, por meio de suas polícias, vem se mostrando a cada dia 

mais ineficaz no combate aos atos de violência que atingem a sociedade de modo 

geral. Basta olharmos para os índices que foram apresentados no Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública do ano de 20141, que apontam para o aumento do nível de 

desconfiança da população brasileira na força policial. Sendo assim, a credibilidade 

que as polícias administrativas ou judiciárias transmitem para a sociedade vem 

caindo por terra com o passar dos anos, já que do segundo trimestre do ano de 

2013 caiu de 37% (trinta e sete por cento) para a casa dos 30% (trinta por cento) no 

                                                        
1 FBSP. Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 8º Anuário brasileiro de segurança pública 2014 , 
ano 8, 2014. Disponível em: 
http://www.mpma.mp.br/arquivos/CAOPCEAP/8o_anuario_brasileiro_de_seguranca_publica.pdf. 
Acesso em: 10 maio 2015. 
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quarto trimestre de mesmo ano, chegando assim à marca dos 31% (trinta e um por 

cento) no primeiro trimestre de 2014. 

Porém, os conflitos não ficam restritos aos ambientes públicos como praças e 

ruas e muito menos tão somente ao ambiente privado, mas a violência acabou por 

romper os cadeados, cercas e muros, vindos a adentrar ao ambiente escolar, local 

que deveria ser considerado um templo sagrado do saber.  

A violência nas escolas não é fruto apenas do século 20, pois estudos 

apontam que o surgimento do desrespeito mútuo e das agressões físicas e verbais 

se iniciou na década de 19502.  

Acontece que, com o desenvolver da sociedade, a violência passou a se 

inserir nas escolas públicas e privadas, e o local onde até então “era” destinado à 

transmissão de valores e socialização entre crianças e adolescentes, passou a ser 

um cenário assustador, em que ocorrem agressões físicas e psíquicas, maculando 

assim um dos direitos mais sagrados do cidadão, ou seja, seu direito à segurança e, 

por via indireta, impedindo o ser humano de se promover por meio da educação. 

Por outro lado, o artigo 5º, caput da Constituição Federal assinala claramente 

ser também direito de todos à segurança, disponibilizando a polícia administrativa e 

judiciária, por meio de seu Poder Executivo, para reprimir e combater crimes que 

venham a ocorrem na sociedade. 

Para isso o Estado deverá utilizar-se de instrumentos de política pública que 

garantam a efetivação do direito acima citado, frente ao cenário de violência que 

acabou por invadir o ambiente escolar, afetando diretamente os alunos que ali estão, 

de modo a efetivar/garantir a efetivação da segurança da pessoa humana, conforme 

preconiza o artigo 1º, inciso III da CF/88. 

Porém, um dos fatores mais preocupantes dessa questão social é o fato de 

que situações de violência têm se destacado principalmente em escolas públicas 

situadas nas periferias das cidades, pois são estas que sofrem mais diretamente a 

ausência do Estado, por serem escassos os investimentos em educação e 

aniquilados por gestores que muitas vezes se aproveitam do dinheiro público em 

proveito próprio.  

Diante da verificação do crescente número de atendimento às ocorrências em 

escolas públicas da Região Metropolitana, a Polícia Militar do Estado do Paraná, em 

                                                        
2 ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. Violência nas escolas . Brasília/DF: Rede 
Pitágoras, Unesco, 2003. 
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parceria com a Secretaria de Estado da Educação, resolveram unir suas forças para 

dar uma resposta para a sociedade paranaense.  

Foram criados então alguns programas de Patrulha Escolar Comunitária, que 

foram se aperfeiçoando ao longo dos anos, sem deixar de lado  o objetivo central de 

realizar um trabalho preventivo.  

É neste campo que esta pesquisa se desenvolve, abordando o direito da 

segurança para a educação como direito da personalidade, especificamente voltada 

para a atuação do Estado nessa área. Para tanto, foi selecionado como objeto de 

pesquisa o instrumento de política pública de segurança escolar utilizado pelo 

Governo do Estado do Paraná, que é a Patrulha Escolar Comunitária, desenvolvida 

pela Polícia Militar deste Estado, que tem por objetivo primordial desenvolver um 

caráter preventivo e somente em casos específicos atuar de modo repreensivo. 

O objetivo deste trabalho é o de analisar a política pública estadual da 

Patrulha Escolar Comunitária, tendo como trajetória a definição do direito à 

educação como um direito personalíssimo. É objetivo ainda verificar se está sendo 

garantida a segurança no âmbito escolar da rede estadual de ensino, com ênfase 

nas escolas atendidas pelo programa na cidade de Maringá/PR.  
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1  DIREITOS DA PERSONALIDADE, DIREITO DA EDUCAÇÃO E  À SEGURANÇA 

NA ESCOLA 

  

 

 O primeiro capítulo deste trabalho teve como objetivo realizar uma pesquisa 

que possibilitasse o conhecimento dos principais direitos da personalidade, sua 

classificação e suas características. A seguir, a pesquisa foi direcionada para a 

compreensão de quais políticas públicas estão envolvidas na efetivação dos direitos 

da personalidade, destacando o PROERD como uma política pública de auxílio à 

formação humana desenvolvida pela Polícia Militar do Paraná, sendo esta política 

um dos alvos da análise realizada neste trabalho. No capítulo também é destacada a 

educação como um dos direitos fundamentais da personalidade, bem como o direito 

à segurança, estabelecendo assim o contexto da segurança no âmbito escolar como 

um direito da personalidade. 

 

 

1.1 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 

O homem é considerado em si mesmo como pessoa titular de seu direito 

natural, direito este existente antes mesmo da formação do pacto social, permitindo  

-lhe por conseguinte o reconhecimento e a manutenção dos direitos intocáveis, 

como o direito à vida e os direitos da personalidade, os quais estão em constante 

evolução, pois a cada dia que se passa novos direitos são classificados como 

direitos da persona, que visam garantir primordialmente a dignidade da pessoa 

humana. 

Por esse motivo não se pode ater simplesmente a uma definição do que 

sejam os direitos da personalidade, haja vista que estes estão em constante 

mutação, no sentido de que a cada evolução da sociedade eles surgem para 

proteger novos direitos que, muitas vezes, ainda não foram reconhecidos ou não 

constam nos instrumentos normativos, como no caso da união entre pessoas do 

mesmo sexo. 

Em primeiro momento podemos afirmar que: 
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A designação dessa categoria de direitos com o nome de direitos da 
personalidade não é unânime na doutrina, nem na jurisprudência. Vamos 
encontrar diversas denominações, variando a terminologia utilizada pelos 
autores, originando desta forma inúmeras controvérsias sobre a natureza 
desses direitos3. 
 

A definição de direito da personalidade que permeará esse trabalho será 

aquela defendida por Elimar Szaniawski, que afirma : 

 

Através da personalidade, a pessoa poderá adquirir e defender os demais 
bens. Os bens do homem são protegidos tanto pelos efeitos reflexos do 
direito objetivo como pelo direito subjetivo, sendo sua natureza diversa. Os 
bens que aqui interessam são aqueles inerentes à pessoa humana, a saber: 
a vida, a liberdade e a honra, entre outros. A proteção que se dá a esses 
bens primeiros do indivíduo são denominados de direitos de personalidade4. 

 

Assim, conclui-se que os direitos da personalidade são os que permitem ao 

homem alcançar uma vida pautada em dignidade, fazendo valer o Estado de direito 

no que concerne à efetivação de um dos princípios norteadores da sociedade, que é 

a dignidade da pessoa humana, expressamente disciplinada no artigo 1º, inciso III 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 19885. 

Neste sentido Adriano de Cupis afirma que 

 

Todos os direitos, na medida em que destinados a dar conteúdo à 
personalidade, poderiam chamar-se ‘direitos da personalidade’. No entanto, 
na linguagem jurídica, esta designação é reservada aos direitos subjetivos, 
cuja função, relativamente à personalidade, é especial constituindo um 
minimum necessário e imprescindível a seu conteúdo6. 

 

É com base no surgimento de novos direitos que o cidadão se vê a cada dia 

mais protegido de qualquer ato ilícito por parte do Estado ou de seus semelhantes, 

pois esses novos direitos, em consonância com os já existentes, visam propiciar ao 

homem a possibilidade de viver em sociedade de modo harmonioso. 

                                                        
3 SZANIAWSKI, Elimar. Direito da personalidade e sua tutela.  2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 36.  
4 Ibidem.  
5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1 988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 31 out. 
2015. 
6 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade.  Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas/SP:Editora Roma, 2004. p. 24, grifo do autor. 
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No artigo 5º da CF7 estão alguns dos direitos e garantias fundamentais, os 

quais incidem sobre bens materiais ou não como, por exemplo, o direto à vida, à 

liberdade, à saúde, à manifestação do pensamento, dentre outros. 

O Código Civil de 2002, logo em seu primeiro dispositivo, acentua que toda 

pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Além disso, no seu artigo 2º 

assinala que “a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas 

a lei põe a salvo, desde a concepção dos direitos do nascituro”8.  

Além destas definições, o legislador se preocupou em pontuar a definição o 

que seriam os direitos da personalidade, reservando no Código Civil um capítulo 

próprio, no qual descreve pontualmente as características e demais elementares que 

compõe o tão atual discutido direito da persona. Vale salientar que esta organização 

normativa destes direitos foi algo inédito frente os Codex anteriores, por exemplo, o 

Código Civil de 19169. 

 

Geralmente, os direitos da personalidade decompõe-se em direito à vida, à 
própria imagem, ao nome e à privacidade. Essa classificação, contudo, não 
é exaustiva. Os direitos de família puros, como, por exemplo, o direito ao 
reconhecimento da paternidade e o direito a alimentos, também se inserem 
nessa categoria. Não é possível, como apontamos, esgotar esse elenco10. 

 

Assim, podemos observar da leitura da afirmativa do doutrinador que os 

direitos da personalidade são direitos que vão além daqueles que estão conditos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e também do Código Civil 

de 2002, pois estes direitos são inesgotáveis, ademais, como já afirma Fachin11, tais 

direitos surgem conforme a evolução social e histórica do homem, defendendo a 

tese de que o novo direito fundamental da pessoa humana seria o direto à água 

potável, em razão da sua preciosidade e importância para todos os seres vivos do 

nosso planeta frente sua escassez. 

                                                        
7BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Art. 5º.  Trata dos direitos e garantias fundamentais. 
Disponível em:< 
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_05.10.1988/art_5_.shtm>. Acesso em: 
26 out. 2015. 
8 BRASIL. Código Civil de 2002.  Disponível em:< 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm >. Acesso em: 26 out. 2015. 
9 BRASIL. Código Civil de 2002.  Disponível em:< (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm 
>. Acesso em: 26 out. 2015. 
10 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil:  Parte Geral. 10. ed. v. 1. São Paulo: Editora Atlas, 2010. p. 
171. 
11 FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional . 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2013.  
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Os direitos da personalidade não eram tinham a devida e merecida 

importância nas relações privadas no seio das relações jurídicas, mas adquiriram 

grande relevância nas últimas décadas, como direitos públicos subjetivos contidos 

no plano da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Adriano de Cupis reconhece que 

 

(...) como direitos subjetivos privados aqueles direitos que respeitam aos 
indivíduos como tais, ou seja, considerados no círculo dos fins que têm 
como simples seres humanos, ou mesmo aos entes revestidos de 
autoridade imperante, na medida em que, não exercendo a autoridade de 
que são investidos, sejam titulares de interesses privados12. 

  

Nos dispositivos legais contidos no Código Civil de 2002, que estão 

agrupados sob o título II, os artigos 11 a 21 tratam especificamente dos direitos da 

personalidade expressamente contidos no ordenamento jurídico pátrio, não podendo 

deixar de levar em consideração que os direitos da persona não estão presentes 

somente nas leis, mas também em resoluções, como é o caso da resolução do CNJ 

que autoriza a celebração de casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo, 

expedida pelo STF em 14 de maio de 2013, a qual foi aprovada durante a 169a 

Sessão Plenária do Conselho Nacional de Justiça – CNJ13.  

Acerca desta importantíssima conquista para os que lutaram por esse direito 

Luís Roberto Barroso afirma que, 

 

O reconhecimento jurídico do casamento entre pessoas do mesmo sexo é 
outra questão moral altamente controvertida em todo o mundo. Apesar 
disso, a evolução da opinião pública sobre essa matéria tem sido veloz e a 
resistência à mudança vem perdendo força, principalmente quando 
comparada com a persistente situação de impasse observada no caso do 
aborto14.  
 

A oposição religiosa entre pessoas do mesmo sexo é vigorosa, da mesma 

forma que ocorre em relação ao aborto, sendo justificada por muitos grupos 

                                                        
12 DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade.  Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas/SP:Editora Roma, 2004. p. 26. 
13 BRASÍLIA. Supremo Tribunal Federal.  Disponível em: 
<http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/destaquesNewsletter.php?sigla=newsletterPortalInte
rnacionalDestaques&idConteudo=238515>. Acesso em: 31 out. 2015. 
14 BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucio nal 
contemporâneo : A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2013. p.103. 
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religiosos com passagens bíblicas que negam essa orientação sexual. Luís Roberto 

Barroso manifesta sua opinião a respeito do assunto quando comenta: 

 

Mas negar o direito de casais homossexuais se casarem seria uma restrição 
injustificada sobre sua autonomia, em nome de um moralismo impróprio ou 
da tirania, da maioria. Em primeiro lugar, há um direito fundamental 
envolvido, seja o direito à igualdade ou à privacidade (liberdade de 
escolha)15.  

 

Muito embora seja reconhecido o direito de pessoas do mesmo sexo se 

unirem legalmente, esta classe ainda sofre com atos de preconceito de seus 

semelhantes, que tentam impedir a relação deste tipo pelo fato de leis morais ou até 

mesmo ensinamentos religiosos, afirmando que aos “olhos de Deus” isso seria algo 

reprovável, sem levar em consideração o direito à igualdade entre todos, 

independentemente de sexo ou religião, conforme dispõe a Constituição Federal de 

198816. 

Acontece que, ao invés de ter acesso a seus direitos e garantias 

fundamentais por muitas vezes os direitos da personalidade não são garantidos ao 

homem de modo a proporcionar e usufruir de uma vida com dignidade. Para que 

isso aconteça, as políticas públicas e outras ações governamentais são de suma 

importância na efetivação dos direitos e garantias fundamentais, como aqueles 

contidos no artigo 5º17 e 6º18 da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, pois, 

 

[...] se no Estado Liberal ela se cingia a organizar o Estado e a garantir 
direitos individuais, dentro de novo paradigma ela passa também a 
consagrar direitos sociais e econômicos e a aportar caminhos, metas e 
objetivos, a serem perseguidos pelos Poderes Públicos no afã de 
transformar a sociedade19. 

                                                        
15BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito constitucio nal 
contemporâneo : A construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2013. p. 105. 
16 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1 988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 31 out. 
2015. 
17 BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Art. 5º.  Trata dos direitos e garantias fundamentais. 
Disponível em:< 
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_05.10.1988/art_5_.shtm>. Acesso em: 
31 out. 2015. 
18 BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Art. 6º . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 31 out. 
2015. 
19 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas . Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2004. p. 71. 
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Todavia, de nada vale prever em sua constituição milhões de direitos e 

garantias ao cidadão, se o Estado se manter inerte e nada fazer para efetivá-las. 

Assim é essencial que o Estado esteja ativo e não viver de utopias constitucionais. 

 

É verdade que, além das suas dimensões normativas, as constituições 
também desempenham uma função simbólica, que não pode ser 
negligenciada. Elas condensam  valores que devem gerar unidade e coesão 
social, e que servem de pauta para movimentos sociais que reivindicam a 
sua efetivação20.  
 

É necessário que o Estado e a sociedade lutem para concretizar os direitos 

constitucionais, de modo a exigir do soberano que se movimente em relação aos 

oprimidos e daqueles que têm corriqueiramente sua liberdade e autonomia 

desrespeitadas, não se esquecendo de que a sociedade é também responsável pela 

concretização/efetivação dos novos direitos da personalidade e dos já existentes 

direitos fundamentais previstos na Lei maior. 

Não se pode pensar em uma vida digna se os direitos fundamentais do 

homem não são postos em prática, a começar pela falta de segurança em 

sociedade, a banalização da vida humana, o desrespeito constante à integridade 

física e principalmente a privação do direito à liberdade do ser humano pois, como 

afirma Pomin, “[...] a falta de segurança pública compromete o exercício do direito 

fundamental e social à segurança, mas atinge, também um núcleo de direitos 

imprescindíveis ao ser humano, essenciais para a concretização de sua 

dignidade”21. 

Como irá viver em sociedade o homem que convive com a sensação de 

insegurança constantemente frente aos inúmeros casos de mortes, assaltos e outros 

delitos ocorrendo corriqueiramente? Afinal, a segurança 

 

[...] constitui uma necessidade básica da humanidade, a qual, quando não 
atendida, compromete a capacidade de homens e mulheres proverem 
outras necessidades como alimento, abrigo, afeto, sentimento de 

                                                        
20 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas . Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2004. p. 71. 
21 POMIN, Andryelle Vanessa Camilo. Os direitos da personalidade violados pela falta de  
segurança  pública  . Belo Horizonte: Editora Arraes, 2012. p. 91. 
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preenchimento, autoestima, autocuidado e envolvimento nas questões da 
coletividade22.  

 
Assim, não há como o homem conviver em sociedade se não lhe é permitido 

ao menos uma vida segura, objetivando assim desfrutar da vultosa gama de direitos 

que possui, constitucionalmente previstos, como o direito a vida e o de propriedade.  

 Para que o leitor possa compreender da melhor maneira o que se pretende 

com este trabalho acadêmico torna-se necessário conhecer a classificação dos 

direitos da personalidade, que é apresentada na próxima seção. 

 

1.1.1 Classificação dos direitos da personalidade 

 

Antes de adentrar na classificação dos direitos da personalidade, convêm 

expor quais são os fundamentos do Estado brasileiro, para que assim possa se 

construir uma base originária de onde advieram os princípios fundamentais e, 

consequentemente, a importância de dispositivos constitucionais que resguardem e 

efetivem os direitos humanos. 

Inicialmente convêm esclarecer a definição do que sejam os direitos da 

personalidade, de acordo com as sábias palavras de Szaniawski, que assinala que 

tais direitos “[...] são aqueles inerentes à pessoa humana, a saber: a vida, a 

liberdade e a honra, entre outros. A proteção que se dá a esses bens primeiros do 

indivíduo são denominados direitos da personalidade”23.  

O preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil firmou 

cristalinamente que o Estado estará  

 

[...] destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsia [...]24. 

 

                                                        
22 SILVEIRA, Andréa Maria. A prevenção do crime e a segurança comunitária. In: LIMA, Renato 
Sergio de; RATTON, José Luiz; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de.  Crime, Polícia e Justiça no 
Brasil. 1. ed. 1. reimp. São Paulo: Contexto, 2014. p. . p. 539 –546. 
23 SZANIAWSKI, Elimar. Direito da personalidade e sua tutela.  2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 70, grifo do autor. 
24 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1 988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 22 abr. 2015. 



27 

 

Com grande influência quando de sua formulação, a Lei maior notoriamente 

está amparada nos resquícios históricos, como por exemplo, a influência do conceito 

de pessoa advindo da Idade Média que, naquele tempo, “[...] lançou sementes de 

um conceito moderno de pessoa humana baseado na dignidade e na valorização do 

indivíduo como pessoa”25.  

Este conceito de valorização do homem foi gradativamente consignado em 

documentos históricos como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), a qual tem cunho inteiramente humanista e que visa o resgate à 

manutenção do homem em sua essência, perdido ao longo do tempo e com o 

nascimento do modelo econômico capitalista, conforme afirma Comparato26 , na 

baixa Idade Média, com a Revolução Industrial, e também depois do mundo 

vivenciar as guerras mundiais e os massacres em massa realizados pelos nazistas. 

Desta feita, o preâmbulo da CF/88 já alerta acerca das intenções e seus 

objetivos em face do respeito e valorização do ser humano: 

 

Assim como os preâmbulos de outras cartas políticas de igual índole e 
processo de gestação também é documento de abertura de nossa 
Constituição de 1988 é vazado em linguagem cheia de promessas, de 
intenções e de anseios, para não dizer sonhos, tantas e tão generosas são 
as expectativas suscitadas pelo seu palavreado27. 

 

Deste modo, podemos notar que o contido no preâmbulo de nossa CF/88 

serve, antes de qualquer coisa, para revelar a intenção finalística de tal documento, 

qual seja, a de promover o ser humano por meio da garantia e efetivação de seus 

direitos fundamentais, concebendo ao final uma vida digna ao homem que vive no 

território brasileiro sob o manto da bandeira nacional. 

Os dispositivos legais, como no caso do artigo 5º da CF/88, que contêm todos 

os direitos e garantias fundamentais do homem, bem como os artigos 6º a 11º, 

também da Constituição da República Federativa do Brasil, que conferem os direitos 

sociais e, por conseguinte, em seu decorrer normativo, direitos e deveres do Estado 

frente ao cidadão. Tudo isso foi elaborado pelo Poder Constituinte de modo que 

                                                        
25 SZANIAWSKI, Elimar. Direito da personalidade e sua tutela.  2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 35. 
26  COMPARATO, Fábio Konder. A civilização capitalista. 1 . ed. São Paulo/SP: Editora Saraiva, 
2013. 
27 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional.  5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 82. 
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ficassem separadamente organizados tais direitos fundamentais e sociais em 

capítulos específicos, facilitando a compreensão e interpretação da Lei Maior. 

 

Correm paralelos no tempo o reconhecimento da Constituição como norma 
suprema do ordenamento jurídico e a percepção de que os valores mais 
caros da existência humana merecem estar resguardados em documento 
jurídico com força vinculativa máxima, indene às maiorias ocasionais 
formadas na efervescência de momentos adversos ao respeito devido ao 
homem28. 

 

Assim, vislumbra-se a força que uma Constituição Federal possui sobre as 

demais leis, reservando em seu bojo o norte a ser seguido pelo Estado no 

cumprimento do seu papel, garantindo aos que estão sob sua égide maior proteção 

de direitos e consequente, respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

afirmando Silva e Pereira que, “[...] este princípio da Dignidade da Pessoa Humana é 

um dos alicerces da República Federativa do Brasil. A República é constituída sobre 

este princípio, parâmetro de validade, até mesmo para a elaboração de leis”29.  

Antes de adentrar no significado/conceito do que são os direitos da 

personalidade devem ser analisadas suas dimensões, ou seja, passando 

pontualmente por cada uma delas de modo evolutivo, apontando quais foram as 

conquistas alcançadas durante cada período histórico vivido pela humanidade. 

O doutrinador Zulmar Fachin defende que:  

 

É mais apropriado, então, falar-se em dimensões de direitos fundamentais. 
Os direitos fundamentais de uma dimensão, porque representam acréscimo 
aos direitos das dimensões precedentes, com estes interagem, e todos 
coexistem harmoniosamente30.  

 

Segundo ainda o mesmo autor, o que ocorre é uma acumulação de direitos 

postos uns sobre os outros e não uma sucessão de direitos, pois isso implicaria na 

extinção do primeiro direito para que o segundo se originasse, ou seja, o primeiro 

deixaria de valer juridicamente, estando somente válido neste momento o segundo, 

                                                        
28 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional.  5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 307.  
29 SILVA, Leda Maria Messias da; PEREIRA, Marice Taques. Docência (in)digna  : o meio ambiente 
laboral do professor e as consequências em seus direitos da personalidade. São Paulo: LTr, 2013. p. 
34. 
30 FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional . 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. p. 223, grifo do autor. 
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o que não é o mais correto, em face ao conjunto de direitos fundamentais que se 

formaram ao longo dos anos. 

Passando então à abordagem dos Direitos Fundamentais, será adotada a 

classificação destes direitos defendida por Fachin31, sendo considerada a concepção 

mais palpável e compreensiva para o leitor, sendo que o autor os divide em seis 

gerações diferentes. Em contrapartida, autores como Paulo Gustavo Gonet Branco32 

fazem a divisão de direitos em apenas três fases.  

Inicialmente, temos os chamados direitos fundamentais de primeira dimensão, 

que por sua vez “[...] estão vinculados ao princípio da liberdade (...). Esses direitos 

não foram concebidos pelo estado, mas conquistados contra a força do poder 

exercido arbitrariamente”33. 

Por outro lado, os direitos fundamentais de segunda dimensão estão 

vinculados ao princípio da igualdade. São direitos econômicos, sociais e culturais 

que floresceram no século XX e contrapunham-se aos interesses da burguesia e  

que, atualmente, necessitam que o Estado atue diretamente para que sua realização 

se concretize. 

Já aqueles classificados como de terceira dimensão são “[...] vinculados à 

solidariedade (fraternidade). Especificam-se nos direitos à paz, ao desenvolvimento, 

à comunicação, ao ambiente ecologicamente equilibrado e ao patrimônio comum da 

humanidade”34. 

Tidos como de quarta dimensão estão a proteção e a concretização dos 

direitos à informação (verdadeira), à Democracia e ao pluralismo. Tais direitos 

necessariamente são de grande preocupação para este século35. 

Atualmente a escassez da paz fez com que Paulo Bonavides 36 defendesse a 

tese de que este é um direito fundamental de quinta dimensão. Isso revela o quanto 

é importante a paz social para que o homem viva no Estado Democrático de Direito, 

                                                        
31 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional . 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2013.  
32 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional.  5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.  
33 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional . 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. p. 224. 
34 Ibidem. p. 225. 
35 Ibidem.  p. 226. 
36 BONAVIDES, Paulo apud FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional . 6. ed. rev. e atual. 
Rio de Janeiro: Forense, 2013.p. 228. 
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haja vista que sem a tranquilidade jamais direitos fundamentais poderão ser 

respeitados e principalmente, efetivados. 

Por fim, segundo defende Fachin 37 , a sexta dimensão de direitos 

fundamentais residiria no acesso à água potável, bem ultimamente escasso na 

capital de São Paulo que, por incrível que pareça, a SABESP, segundo informou a 

Revista Carta Fundamental38 em recente matéria veiculada nas revistas impressas 

bem como em seu sítio, afirmam que as escolas públicas de ensino pagam mais 

caro pela água, haja vista que não são, como classifica a reportagem clientes “vips”. 

Assim, acentua que: 

 

A escassez da água potável no mundo, sua má distribuição, seu uso 
desregrado e a poluição em suas mais diversas formas geraram uma grave 
crise, a comprometer a subsistência da vida no Planeta. (...) a escassez da 
água é um problema crucial. Logo, essa carência gera a necessidade de 
novo direito fundamental39. 

 

Deste modo, podemos visualizar que, em cada dimensão, novos direitos que 

se agruparam com os já existentes para proporcionar uma melhor vida ao ser 

humano, frente às suas necessidades de promoção e, principalmente em que pese 

os problemas sociais que enfrentamos dia a dia, não se deixando de levar em 

consideração os problemas ambientais causados pela degradação excessiva dos 

recursos naturais, como é o caso da água potável. 

Com base na fundamentação ora exposta, serão definidas as características 

dos direitos da personalidade, com o fito de propiciar ao leitor uma melhor 

compreensão do que realmente compõe os direitos da persona. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
37 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional . 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2013.  
38 RODRIGUES,Cinthia. Sabesp cobra mais de escola pública do que de ‘vips’.Revista Carta 
Fundamental , n. 69, jun., 2015. Disponível em: 
(http://www.cartafundamental.com.br/single/show/410/sabesp-cobra-mais-de-escola-publica-do-que-
de-vips-. Acesso em: 27 jul. 2015. 
39 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional . 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. p. 228. 
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1.1.2 Características dos direitos da personalidade  

 

Para o presente trabalho acadêmico foram elencadas as características dos 

direitos da personalidade de acordo com Adriano de Cupis40, o qual classifica tais 

direitos em:  

a) Direito à vida e à integridade física. 

b) Direito sobre as partes destacadas do corpo e do direto sobre o cadáver. 

c) Direito à liberdade. 

d) Direito ao resguardo (direito à honra, ao resguardo e ao segredo). 

e) Direito à identidade pessoal (direito ao nome, ao título e ao sinal pessoal). 

f) Direito moral de autor. 

Não poderiam deixar de mencionar que existem outras classificações dos 

direitos da personalidade, como por exemplo, a de Guillermo Borba, mencionado por 

Sílvio Venosa41 em sua obra, que afirma que são direitos subjetivos de natureza 

privada  e os classifica nas seguintes características :  

a) Direitos inatos ou originários. 

b) Vitalícios, perenes ou perpétuos. 

c) Inalienáveis. 

d) Absolutos. 

Existe ainda, a classificação de Luiz Flávio Gomes 42 , que aponta as 

características dos direitos da personalidade como sendo: 

a) Absolutos. 

b) Generalidade. 

c) Extrapatrimonialidade. 

d) Imprescritibilidade. 

e) Impenhorabilidade. 

f) Vitalicidade. 

Em que pesem as classificações ora descritas, será adotada nesse trabalho 

aquela citada por Sílvio Venosa, a qual nos permite concluir que esses direitos são: 

 
                                                        
40DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade.  Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. 
Campinas/SP:Editora Roma, 2004.  
41 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil:  Parte Geral. 10. ed. v. 1. São Paulo: Editora Atlas, 2010. 
42 JUSBRASIL. Direitos da personalidade. Disponível em: 
<http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1421792/quais-sao-as-caracteristicas-dos-direitos-da-
personalidade>. Acesso em: 31 out. 2015. 



32 

 

(a) são inatos ou originários porque se adquirem ao nascer, independendo 
de qualquer vontade; (b) são vitalícios, perenes ou perpétuos, porque 
perduram por toda a vida. Alguns se refletem até mesmo após a morte da 
pessoa. Pela mesma razão são imprescritíveis porque perduram enquanto 
perdurar a personalidade, isto é, a vida humana. Na verdade, transcendem 
a própria vida, pois são protegidos também após o falecimento; são também 
imprescritíveis; (c) inalienáveis, ou, mais propriamente, relativamente 
indisponíveis, porque em princípio, estão fora do comércio e não possuem 
valor econômico imediato; (d) são absolutos, no sentido de que podem ser 
opostos erga omnes43. 
 

Assim, podemos chegar à conclusão que os direitos da personalidade são 

aqueles que garantem e protegem a dignidade da pessoa humana, fazendo com que 

se efetive, como já dito, um dos princípios norteadores de nossa sociedade contidos 

na Constituição Federal de 1988.  

Corroborando esse pensamento Sílvio Venosa afirma ainda que: 

 

 Os direitos da personalidade são direitos que resguardam a dignidade 
humana. Desse modo, ninguém pode, por ato voluntário, dispor de sua 
privacidade, renunciar à liberdade, ceder seu nome de registro para 
utilização por outrem [...] nunca haverá de se admitir invasão na privacidade 
de alguém, utilização de sua imagem ou de seu nome sem a expressa 
autorização44. 
 

Deste modo, temos que os direitos da persona não podem ser violados por 

ninguém, pois são indisponíveis, o que não permite nem por ato voluntário que o 

detentor deste direito venha a abrir mão do mesmo, pois ninguém será dotado de 

dignidade humana se não tiver tal direito respeitado pelos demais homens e, 

principalmente pelo Estado. 

A dignidade, muitas vezes para ser efetivada, depende de atos do Estado por 

meio de programas sociais como, por exemplo, o Bolsa Família e outras políticas 

públicas, visam proporcionar o acesso da classe mais pobre à sociedade capitalista 

que, para ser tem que se ter, além de buscar reparação nas mazelas advindas da 

nossa cultura escravagista.  

A seguir, são analisadas quais políticas públicas estão envolvidas na 

efetivação dos direitos da personalidade, destacando o PROERD como uma política 

pública de auxílio à formação humana desenvolvida pela Polícia Militar do Paraná, 

sendo esta política um dos alvos da análise realizada neste trabalho. 

                                                        
43 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil:  Parte Geral. 10. ed. v. 1. São Paulo: Editora Atlas, 2010. p. 
171, grifo do autor. 
44 Ibidem. p. 172. 



33 

 

1.2 DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE 

 

 

Ao chegar ao final o regime militar que este país vivenciou por muitos anos, 

mais especificamente entre os anos de 1964 a 1985, a população reivindicou em 

protestos nas ruas a realização de eleições diretas, e isso claramente expressava o 

descontentamento e o cansaço que a nação vivia com o modelo de militar de 

governança, clamando pelo fim da ditadura e pela volta do regime democrático. 

Reunidos em Assembleia Nacional, aqueles que fizeram parte da elaboração 

do texto constitucional que posteriormente foi promulgado e transformou-se na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, fizeram constar no bojo 

deste importante documento uma gama de novos direitos e garantias constitucionais 

dignamente positivados e classificados como cláusulas pétreas. 

 Uma das características mais peculiares criada pela CF/88 foi a tripartição 

dos poderes do Estado, dividindo-se em Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, 

permitindo a independência plena dos poderes e robustecendo a força das 

instituições do Estado, as quais têm o dever de criar mecanismos para a 

realização/efetivação dos direitos fundamentais.  

Os direitos e garantias fundamentais como cláusula pétreas proporcionaram 

uma força normativa ainda maior perante os demais direitos, já que estão 

hierarquicamente em posição superior ao direito privado, por exemplo. Basta a 

leitura do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 45  para vislumbrarmos os 

principais e mais importantes direitos que o cidadão brasileiro passou a ter, 

dependendo é claro de efetivação para proporcionar o alcance da dignidade da 

pessoa humana, por meio da efetivação dos direitos sociais. 

O Estado, criado mediante o pacto social, “[...] serve aos cidadãos, é 

instituição concatenada para lhes garantir os direitos básicos” 46 , controlando 

situações conflitantes, regulando direitos e deveres do cidadão, para a manutenção 

da ordem pública. Celso Antônio Bandeira Mello afirma que é obrigação do Estado 
                                                        
45  BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Art. 5º.  Trata dos direitos e garantias fundamentais. 
Disponível em:< 
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_05.10.1988/art_5_.shtm>. Acesso em: 
23 jun. 2015. 
46 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 
de direito constitucional.  5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 308. 



34 

 

“[...] o exercício da função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a 

desempenham”47.  

No mesmo sentido acentua que: 

 

Comece-se por dizer que a função pública, no Estado Democrático de 
Direito, é a atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar o 
interesse público, mediante o uso dos poderes e instrumentos necessários 
conferidos pela ordem jurídica48. 
 

Assim, considera-se como função primordial do Estado, em um primeiro 

momento, a de proporcionar a ordem social e, além disso, fornecer ao cidadão os 

instrumentos necessários que permitam ao seu administrado alcançar seus direitos, 

principalmente aqueles que são essenciais à sua promoção, ou seja, seu pleno 

desenvolvimento. 

É por meio das chamadas políticas públicas que o Estado irá conferir ao 

cidadão o acesso e livre gozo de seus direitos e, por meio destas políticas que 

podem ser de cunho Federal, Estadual e/ou então criadas e postas em práticas por 

gestores municipais, que essa prerrogativa será gradativamente proporcionada a 

cada um dos cidadãos que vivem sob esse território nacional. 

A definição mais concreta e de fácil compreensão sobre o que é uma política 

pública advém de Bucci , que a conceitua  

 

[...] como um programa ou quadro de ação governamental, porque consiste 
num conjunto de medidas articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar 
impulso, isto é, movimento a máquina do governo, no sentido de realizar 
algum objetivo de ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um 
direito49. 
 

Com essa definição pode-se concluir que as políticas públicas visam reparar 

as desigualdades sociais que ainda perseguem este país, sendo elas originárias 

desde o tempo da colonização e escravidão, as quais, infelizmente, deixaram até os 

dias atuais, marcas e reflexos das atrocidades que o povo escravizado já vivenciou.  

Afinal de contas, é inegável e lamentável que ainda persista, de modo 

explícito e cristalino, uma cultura escravagista, pautada no preconceito de raça, cor 

                                                        
47 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo . 30. ed. rev. e atual. até a 
Emenda Constitucional 71, de 29/11/2012. São Paulo: Malheiro Editores, 2013. p. 29. 
48 Ibidem. 
49 BUCCI, Maria Paula Dallaria (Org.).  Políticas públicas:  reflexões sobre o conceito jurídico.  São 
Paulo: Editora Saraiva, 2006. p. 14. 
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e principalmente pela condição econômica, que atrasou o acesso das pessoas aos 

seus direitos civis, não propiciando a igualdade social.  Corroborando tal raciocínio 

José Murilo de Carvalho afirma que “[...] o fator mais negativo para a cidadania foi a 

escravidão”50. 

Verifica-se, conforme contido no artigo 5º da CF/88 51, dentre os direitos e 

garantias fundamentais que são garantidos ao cidadão, o quão importante são os 

direitos sociais que constam no bojo da CF/8852. Estes devem obrigatoriamente ser 

postos em prática pelo Estado, com o objetivo central proteger o cidadão de atos 

que possam vir a degradá-lo em sua qualidade de ser humano por meio do sistema 

econômico capitalista por ele adotado e, ainda, impedindo que outras pessoas 

venham a macular o ser, o que não é nada fácil para o Estado Democrático de 

Direito.  

Conforme afirma Fachin, “o Estado pode atuar diretamente em favor desses 

direitos, mas pode também, ensejar a participação de outras instituições e mesmo 

de pessoas da coletividade, que deverão atuar com o propósito de concretizá-los”53. 

A efetivação se dará por meio da execução de políticas públicas, que se 

revelam o instrumento criado pelo próprio Estado para que se possa concretizar o 

sonho consignado na Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

A Constituição brasileira de 1988 foi carregada com os direitos 
compreendidos na tarefa de redemocratização do país e sobrecarregada 
com as aspirações relativas à superação da profunda desigualdade social 
produzida ao longo de sua história. O desafio da democratização brasileira 
é inseparável a equalização de oportunidades e da eliminação da situação 
de subumanidade em que encontra quase um terço da população54.  
 

Então, é por meio das políticas públicas que o Estado “luta” dia a dia 

buscando garantir a dignidade da pessoa humana, conforme consta expresso no 

                                                        
50 CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho.14. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2011. p. 19. 
51 BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Art. 5º.  Trata dos direitos e garantias fundamentais. 
Disponível em:< 
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_05.10.1988/art_5_.shtm>. Acesso em: 
23 jun. 2015. 
52 BRASIL. Constituição Federal do Brasil . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 23 jun. de 
2015. 
53 FACHIN, Zulmar. Curso de direito constitucional . 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. p. 225. 
54 BUCCI, Maria Paula Dallaria (Org.).  Políticas Públicas:  reflexões sobre o conceito jurídico.  São 
Paulo: Editora Saraiva, 2006. p. 10. 
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artigo 1º, inciso III da CF/88 55
 e, por conseguinte, isso somente se torna possível 

com a efetivação dos direitos sociais que devem propiciar uma verdadeira evolução 

na vida dos cidadãos brasileiros. 

 Nas lições de Bucci, os direitos sociais “[...] representam uma mudança de 

paradigma no fenômeno do direito, a modificar a postura abstencionista do Estado 

para o enfoque prestacional [...]”56.  

Direitos sociais estes que estão expressos em capítulo próprio na 

Constituição Federal em seu artigo 6º 57 , sendo eles os seguintes: o direito à 

educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança 

dentre outros. 

Todavia, estes direitos sociais não são de ordem subjetiva como, por 

exemplo, a honra, mas sim de ordem objetiva, exigindo que o Estado se organize 

juridicamente e economicamente, visando criar e financiar programas 

governamentais (leia-se políticas públicas) para alcançar a realização/efetivação de 

todos os direitos sociais previstos em sua Constituição Federal. De nada adianta a 

Lei maior ser expressa em assinalar estes direitos se o Estado não se “movimentar” 

para que na prática o cidadão usufrua de todos os seus direitos e 

consequentemente, consiga viver dignamente. 

Necessariamente, o Estado tem o dever de acabar de modo gradativo com os 

ranços da escravidão ainda marcantes em nossa sociedade, como é notícia o 

encontro, por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, de crianças e 

trabalhadores adultos em regime análogo à escravidão, sendo estas condutas 

penalmente reprováveis e com branda sanção punitiva, isso sem deixar de citar as 

desigualdades sociais causadas pela má distribuição de renda. 

 

A demanda pelo Estado, nos países em desenvolvimento, é mais 
específica, reclamando um governo coeso e em condições de articular a 
ação requerida para modificação das estruturas que reproduzem o atraso e 
a desigualdade. Sobre os governos recaem as funções de organizar a 
alocação dos meios públicos, dirigir e executar a Administração Pública e, 

                                                        
55 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1 988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 22 abr. 2015. 
56 BUCCI, Maria Paula Dallaria (Org.).  Políticas Públicas:  reflexões sobre o conceito jurídico.  São 
Paulo: Editora Saraiva, 2006. p. 02. 
57 BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Art. 6º . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 23 jun. de 
2015. 
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mais importante, coordenar e planejar a ação coletiva, em diversos níveis 
de abrangência58. 
 

Deste modo, o dever do Estado em prestar esse tipo de múnus ao cidadão 

origina-se de uma norma jurídica, qual seja, a Lei maior (CF/88) e isso não é oriundo 

de sua vontade própria, mas sim tem como nascente os anseios e desejos de toda a 

sociedade, que lutou pelo reconhecimento de seus direitos, principalmente os 

fundamentais. Conforme menciona Derani em seu artigo científico, “[...] o Estado faz 

aquilo que a sociedade quer que ele faça” e ainda “[...] buscará alcançar finalidades, 

com planejamento e criatividade”59. 

 Para conhecimento do leitor, serão citadas a seguir algumas políticas 

públicas que são desenvolvidas a nível Federal e que proporcionam aos brasileiros, 

sejam eles crianças, adolescentes, jovens e adultos, o acesso aos seus direitos 

preconizados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  

Inicialmente, será discutido o tão comentado Bolsa Família,  

 

[...] que integra o Programa Brasil Sem Miséria, trata-se de um programa de 
transferência de renda que beneficia as famílias em situação de pobreza e 
de extrema pobreza em todo o país que tem como foco de atuação os 
milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 77,00 
(setenta e sete) reais mensais e está baseado na garantia de renda, 
inclusão produtiva e no acesso a serviços públicos60. 
 

A distribuição de renda monetária aos que se inserem no programa do Bolsa 

Família permite que essas pessoas deixem para trás a situação de miséria que 

antes vivenciavam, além de isentá-los daquele ambiente social que pode lhes trazer 

sofrimentos posteriores61. 

Assim, note-se que a citada política pública de transferência de renda às 

pessoas de baixa renda proporciona, de certo modo, sua inserção em um ambiente 

social melhor, ou seja, retira de modo direito ou mesmo indireto os cidadãos da 

pobreza, fazendo com que eles alcancem o mínimo que o Estado deveria lhe 

garantir, como o acesso à água potável, bem precioso e muito escasso na região 

norte desta República Federativa. 
                                                        
58 BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.).  Políticas Públicas:  reflexões sobre o conceito jurídico.  São 
Paulo: Editora Saraiva, 2006. p. 32. 
59 DERANI, Cristiane. Política pública e a norma. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.).  Políticas 
Públicas:  reflexões sobre o conceito jurídico.  São Paulo: Editora Saraiva, 2006. p. 02. 
60 MDS. Bolsa-família.  Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia. Acesso em: 11 abr. 2015. 
61 REGO, Walquiria Leão; PIZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família  - autonomia, dinheiro e 
cidadania. 1. reimp. São Paulo: Editora Unesp, 2013. p. 71. 
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Na opinião de uma beneficiária do programa: 

 

Graças ao BF houve alguma inovação na dieta alimentar, como por 
exemplo a compra de iogurte para as crianças. Diz que os filhos ficam muito 
gripados por causa do ar seco e da poeira (‘por causa dessa sequidão e 
essa terra danada!’). Acha que o programa é uma obrigação do governo 
‘porque somos cidadãos’62. 
 

Assim, pode-se concluir que políticas públicas, como a do Bolsa Família em 

específico, têm por objetivo garantir ao público que se enquadra em seus requisitos 

e que vive no território nacional, o acesso a uma alimentação de maior qualidade, o 

que proporciona uma melhor formação física e psíquica da criança, pois a infância é 

um período de grande desenvolvimento e a falta de alimentação de qualidade 

poderá causar inúmeras mazelas na formação do ser humano, consequentemente 

na aprendizagem escolar, atingindo um dos objetivos primordiais da Constituição 

Federal, que é promover o desenvolvimento do cidadão63. 

Outro programa do Governo Federal que também pode ser classificado como 

política pública é o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), que tem por objetivo 

financiar graduandos de cursos superiores no Brasil que estudam em 

estabelecimentos da rede privada de ensino. Vale ressaltar que se faz necessário 

que tais instituições possuam, perante o Ministério da Educação, avaliação positiva. 

Disciplinado pela Lei 10.260/2001 64 , esta política pública financia não 

somente os alunos que frequentam curso do ensino superior, mas também cursos 

técnicos e curso de extensão strictu sensu (mestrado e doutorado), devendo 

preencher também o requisito relativo à avaliação positiva do curso perante o órgão 

regulador, ou seja, deverá atingir uma nota maior ou igual a três no SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), conforme disciplina o 

parágrafo 1º do artigo 1º da mencionada lei65. 

Deste modo, podemos concluir que o Governo Federal, por meio desta 

política pública, visa proporcionar ao cidadão/estudante o acesso à qualificação 

                                                        
62 REGO, Walquiria Leão; PIZANI, Alessandro. Vozes do Bolsa Família  - autonomia, dinheiro e 
cidadania. 1. reimp. São Paulo: Editora Unesp, 2013. p. 121. 
63 MEC . Cartilha Políticas de Alimentação Escolar.  Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/12_pol_aliment_escol.pdf p.22 . Acesso em: 04 maio 
2015. 
64 BRASIL. Lei 10.260/2001.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10260.htm. Acesso em: 15 jun. 2015. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
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superior e, principalmente, tem por objetivo diminuir as desigualdades sociais 

existentes pois, segundo se verifica no Relatório de Prestação de Contas Ordinárias 

Anual, referente ao exercício de 2014, formulado em abril de 2015, a informação de 

que até agosto de 2014  o país teria atingido a marca de 1,9 milhão de novos 

estudantes que se beneficiaram do programa, necessitando para isso recursos que 

atingiram R$ 13 bilhões de reais 66. 

Assim, o acesso ao Ensino Superior pelo FIES permite o desenvolvimento da 

pessoa, pois a qualifica para ingresso no mercado de trabalho, abrindo novas 

oportunidades de conseguir emprego com salários mais altos, ou seja, proporciona 

de certo modo um “peso” no currículo do candidato em relação ao concorrente na 

vaga de emprego que não é detentor de um diploma de nível superior. Tal medida 

proporciona o desenvolvimento da personalidade frente à organização econômica do 

capitalismo, cumprindo fielmente o que dispõe o artigo 205 da CF, já que 

diretamente ocasiona em desenvolvimento pessoal e preparação para exercer sua 

cidadania67. 

Assim, com essas políticas públicas a nível Federal e Estadual, os 

governantes buscam propiciar ao cidadão brasileiro o acesso a seus direitos 

fundamentais e lhe conferem o alcance a seu direto a uma vida digna conforme o 

princípio norteador da CF/88, qual seja, da dignidade da pessoa humana e a 

formação cultural do ser humano e, consequentemente, a sua promoção para a vida 

em sociedade por meio da educação.  

 

 

1.3 PROERD - POLÍTICA PÚBLICA DE AUXÍLIO À FORMAÇÃO HUMANA 

DESENVOLVIDA PELA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

 

 

Com base em informações prestadas pelo Comando do BPEC – Batalhão de 

Patrulha Escolar Comunitária, verifica-se que a Polícia Militar do Estado do Paraná 

                                                        
66 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Relatório Exercício 2014.  Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14949&Itemid=525. Acesso 
em: 15 jun. 2015. 
67  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 205. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 22 jun. 2015. 
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desenvolve o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – 

PROERD. 

Tendo como fonte de inspiração jurídica o que preconiza a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, a Constituição do Estado do Paraná e a Lei 

de Organização Básica da PMPR, a Diretriz nº. 006/2000 – PM/3, de 10 de outubro 

de 2000 criou o PROERD no Estado do Paraná68 . 

Conforme preconiza a Diretriz nº. 006/2000 – PM/3, além de instituir e 

implantar tal política pública, tem como função fixar as normas para aplicação na 

rede pública de ensino, padronização de palestras sobre drogas, bem como o 

trabalho de informar toda a comunidade escolar, seja ela interna e/ou externa a 

respeito dos problemas oriundos das drogas e da violência69. 

Antes de adentrar em específico na política pública do PROERD, 

desenvolvida pela PMPR, se faz crucial abrir um parênteses para mencionar o 

programa de origem Americano, que teve sua origem na cidade de Los Angeles, 

Califórnia (EUA) ano de 1982. A união de psicólogos, policiais e pedagogos 

desenvolveram o D.A.R.E. – Drug Abuse Resistance Education – traduzido para o 

português significa “educação para resistir ao abuso de drogas”.  

Sendo posto em prática pelo Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) 

em parceria com o Distrito Unificado Escolar da mesa cidade, o programa acabou 

obtendo resultados positivos, passando então a ser “copiado”, porém com 

adaptações, em mais de 50 (cinquenta) estados americanos e mais de 40 (quarenta) 

países, haja vista o notório sucesso que se deu70. 

O início do desenvolvimento de uma política pública no Brasil inspirada no 

D.A.R.E.  se deu no ano de 1992, precisamente pela Polícia Militar do Estado do Rio 

de Janeiro, que procedeu algumas adaptações em razão da cultura nacional e 

também dos conflitos regionais ali existentes. Dentre elas a que repercutiu por todo 

país,  foi a política pública denominada de Programa Educacional de Resistência às 

Drogas e à Violência 71. 

                                                        
68 PARANÁ.  Diretriz 006/2000 – PM3, 2000. 
69 PARANÁ. Relatório Anual de Atividades PMPR.  Polícia Militar do Paraná, 2015.    
70  SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Segurança Pública. Segurança em ação- PROERD . 
Disponível em: 
http://www.ssp.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=136:seguranca-em-acao-g-
proerd&catid=53&Itemid=172 - Acesso em: 29 jun. 2015. 
71 Ibidem. 
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Por meio da edição da Diretriz nº 006/2000 – PM/3 da Polícia Militar do 

Estado do Paraná, se iniciaram os trabalhos/atuação do Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência – PROERD.  

De modo simples e compreensível a Diretriz apresenta no que consiste esta 

política pública: 

1) O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

(PROERD), constitui-se numa forma de atuação da Polícia Militar voltada para a 

prevenção contra o uso indevido de drogas, às ações de vandalismo, à formação de 

gangues entre jovens e à violência em geral; 

2) A presença de Policiais Militares nas escolas para a aplicação do 

programa procura na sua gênese diminuir os inúmeros problemas afetos à 

Segurança Pública interagindo na sociedade como cidadãos, fortalecendo o 

trinômio: a polícia, a escola e a comunidade. 

3) O PROERD tem por base o Projeto “DARE”, inicialmente desenvolvido 

de aplicado pelo Departamento de Polícia e Distrito Escolar Unificado da cidade de 

Los Angeles/EUA. Tal programa hoje está sendo aplicado em todos os Estados dos 

Estados Unidos da América e em outros quarenta e sete países, inclusive no Brasil 

com as adaptações necessárias à realidade cultural do país. 

Segundo, ainda, aponta a Diretriz nº 006/2000 – PM/3 – da Polícia Militar do 

Estado do Paraná as finalidades do PROERD são72: 

a) Instituir e implantar o Programa Educacional de Resistência às Drogas 

e à Violência (PROERD), na Polícia Militar do Paraná; 

b) Fixar normas para aplicação do PROERD na Rede de Ensino 

Fundamental do Paraná; 

c) Padronizar as palestras sobre drogas em toda Polícia Militar; 

d) Informar o público interno e externo sobre a problemática das drogas e 

da violência.  

O PROERD desenvolvido pela Polícia Militar do Estado do Paraná tem como 

objetivo a prevenção contra atos de violência e o envolvimento de crianças com 

substâncias entorpecentes na rede pública de ensino estadual, bem como o objetivo 

de reduzir a criminalidade, haja vista pesquisas de campo que trouxeram como 

                                                        
72 PARANÁ. Secretaria de segurança pública e administração penitenciária. Diretriz 004/2003 – 
Patrulha Escolar Comunitária.  Disponível em: 
http://www.pmpr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=684. Acesso em: 21 jun. 2015. 
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resultados que os atos de violência estão intimamente ligados ao 

consumo/mercância de drogas. Como norte final busca traçar uma nova imagem da 

polícia frente à população, já que as relações de cunho preventivo realizadas com as 

crianças acabam por desmitificar a imagem falaciosamente criada pela sociedade, 

de que a polícia só serve para cometer atos de violência73. 

O desenvolvimento desta política pública se dá por meio de esforços por parte 

Polícia Militar do Estado do Paraná, juntamente com a Secretaria de Estado de 

Segurança Pública, contando também com o apoio da Secretaria de Estado da 

Educação da Educação e Cultura do Paraná, ou ainda, com as Prefeituras 

Municipais interessadas e/ou com os diretores da rede privada de ensino 

interessados na aplicação do PROERD, tudo isso mediante termo/convenio 

formalmente lavrado e supervisionado sob pela 1a Seção de Estado Maior da Polícia 

Militar do Estado do Paraná. 

Deve-se salientar que não somente as escolas públicas da rede estadual de 

ensino são atendidas por tal programa, pois conforme se verifica na Diretriz 

006/2000 – PM/3 -  da Polícia Militar do Estado do Paraná, nada impede que os 

diretores de estabelecimentos privados de ensino entrem em contato com o 

comandante da Companhia de Patrulha Escolar Comunitária de sua região e 

solicitem o desenvolvimento de tal política pública no ambiente escolar privado, pois 

o objetivo geral da política pública é desenvolver o Programa Educacional de 

Resistência às Drogas e à Violência de maneira geral. 

Verifica-se com a análise do Relatório Geral de Atividades fornecido pelo 

Comando do Batalhão de Patrulha Escolar – PEC/PMPR, no período compreendido 

entre às 07 horas do dia 03/02/2014 até às 23 horas do dia 18/12/2014, que foram 

ao final de tal ano atendidos 619 (seiscentos e dezenove) alunos que cursavam o 5º 

ano do ensino fundamental, perfazendo um montante total de 104493 (cento e 

quatro mil quatrocentos e noventa e três) atendidos desde sua implementação.  

Por outro lado, em que pese aos alunos matriculados no 1º ano do ensino 

fundamental, 20 (vinte) deles participaram do programa, perfazendo um montante 

total de 8930 (oito mil novecentos e trinta) alunos74. 

Durante o desenvolvimento do Programa são ministrados cursos que têm 

como alvo os policiais selecionados para participar da formação de instrutores do 

                                                        
73 PARANÁ.  Diretriz 006/2000 – PM3, 2000. 
74  PARANÁ. Relatório Anual de Atividades PMPR.  Polícia Militar do Paraná, 2015. 
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PROERD. Além disso, são realizados cursos com o objetivo de formar 

multiplicadores do PROERD, ou seja, o policial que se qualificou especialmente para 

atuação junto a tal política pública prestará cursos com duração de quarenta horas-

aulas, com a finalidade de habilitá-lo para a formação de novos instrutores do 

programa. 

Para tanto, é exigido do miliciano o período mínimo de 01 (um) ano na 

aplicação do PROERD em sala de aula. Por outro lado também se faz necessário 

que, após a conclusão do seu curso de capacitação voltada ao desenvolvimento da 

política pública, o policial militar fique lotado e exercendo sua função como instrutor 

pelo tempo mínimo de 02 (dois) anos em regime de dedicação exclusiva75.  

Objetivando o alcance de seus objetivos, o PROERD desenvolvido no Estado 

do Paraná busca robustecer e consolidar os laços existentes entre à educação e o 

homem, garantindo a seu público-alvo o acesso a um ambiente escolar seguro e 

longe de qualquer perigo eminente.  

A Polícia Militar já conhece as mazelas ocasionadas pelas substâncias 

psicoativas e, por meio de seus oficiais e soldados, enfrenta este tipo de problema 

no interior das escolas públicas e privadas, ainda mais pelo fato de que as crianças 

são e estão mais vulneráveis a qualquer tipo de violência. 

 

 

1.4  OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E A EDUCAÇÃO 

 

 

Não há como falar em direitos da personalidade sem considerar a educação 

como um direito desta natureza, haja vista que é por meio dela que o homem irá se 

promover no sentido cultural e profissional, pois a qualificação para o trabalho é 

requisito essencial para a corrida pela melhor posição no mercado de trabalho de 

modo geral e, agora mais do que nunca para o ingresso na Administração Pública, 

seja Federal, Estadual ou Municipal por meio de concursos públicos.  

Vale mencionar que muitas pessoas lutam pelo reconhecimento e sua 

inclusão na sociedade, todavia, não é uma fácil tarefa, pois no caminho o ser 
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humano que nasceu permeado de condições financeiras inferiores irá passar por 

inúmeras dificuldades,  

 

Os obstáculos encontrados pelos jovens de classe baixa para integração no 
ordenamento cultural dominante levaria, parte deles, a vivenciar 
sentimentos de frustração e essa relação ambígua com a cultura dominante 
funcionaria como um gatilho para a criação e/ou adesão às subculturas, que 
podem ser criminosas ou não76. 

 

Com essa “frustração” pelo fato de não se inserirem na sociedade, os jovens 

não vislumbram qualquer chance ou oportunidade para a busca de sua promoção 

cultural e o consequente alcance da felicidade. A não aquisição de cultura faz com 

essas pessoas não consigam uma boa posição no mercado de trabalho, ou seja, 

serão aqueles que enfrentarão filas para o emprego, quando não se voltarem a 

criminalidade, pois,  

 

Esses jovens, com diferentes posições na estrutura social e com diferentes 
backgrounds, competem pelo sucesso status, mas não em igualdade. Essa 
disjunção de valores e metas de sucesso e possibilidades de alcança-los 
seria uma condição de possibilidade para a formação e a adesão às 
subculturas delinquentes77. 
 

Aos que não nasceram em “berço de ouro”, somente lhes resta a educação 

como mecanismo para a disputa de  uma posição social mais elevada. Todavia, na 

corrida pelo sucesso nem todos partem do mesmo ponto de largada, já que alguns, 

por serem pertencentes a classes sociais mais economicamente privilegiadas, 

proporcionam a seus filhos o acesso ao estudo de qualidade, para quando chegar o 

dia de ingressaram em uma universidade a aprovação seja algo certo, ao contrário 

daqueles que se depararão com inúmeros obstáculos para conseguirem cursar o 

Ensino Superior, os quais poderão não superar, reafirmando assim o sentimento de 

frustração. 

Não há como se falar em dignidade da pessoa humana quando o Estado e a 

sociedade não proporcionam oportunidades aos que carregam em suas costas as 

dificuldades advindas da pobreza. Além disso, no Brasil existe a predominância da 

                                                        
76 GALVÃO, Clarissa.Cultura e Subcultura . In: Crime, Polícia e Justiça no Brasil  . LIMA, Renato 
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Contexto, 2014. p. 132. 
77 Ibidem. 
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cor, heranças e motivos trazidos da escravidão para os que vivem em uma 

subcultura em suas áreas distantes do centro da cidade: “a subcultura criminal, 

seria, então, originada por sentimentos de frustração, angústia e culpa, oriundos do 

fracasso em obter o reconhecimento dentro do sistema de valores da cultura 

dominante”78. 

Não tem como garantir ao cidadão brasileiro uma vida pautada no princípio da 

dignidade da pessoa humana com o fornecimento de uma educação de baixa 

qualidade, em escolas que estão ruindo face ao mau emprego de verbas públicas. 

No mesmo sentido, falta a oportunidade para que os que são mais pobres e 

possuem menos preparo cultural sejam livres para fazerem suas escolhas, tenham 

preparo para poderem viver em sociedade, terem a devida e merecida proteção 

contra atos ilícitos e/ou arbitrários cometidos pelo Estado e pela classe 

economicamente superior.  

Não é possível afirmar, ainda, que existe igualdade nas relações e 

oportunidades oferecidas pelo soberano. Se a educação fosse dirigida para esse 

sentido, passaria a ter um novo objetivo: 

 
[...] preparar o homem para o setor produtivo, imprimindo em sua formação, 
os elementos técnicos necessários ao exercício da finalidade para a qual o 
capitalismo o prepara, ou seja, produzir mais, com o menor custo e as 
mudanças em sua vida não mais será norteado pelo ideal da libertação, e 
sim pelo ideal da inserção no campo da produtividade, uma vez que este 
homem não quer ser livre, quer apenas ter a possibilidade de entrar para o 
sistema, de ser um elemento importante dentro de um mundo globalizado 
no mercado de consumo, mas dividido quanto às possibilidades de 
conquistas reais, e abandonando a perspectiva revolucionária79.  

 

Não há como falar em direitos da personalidade sem reconhecer a educação 

como um direito desta natureza, pois por mais que a educação esteja contida no 

artigo 6º da CF/198880, pois a dignidade da pessoa humana depende de propiciar ao 

cidadão uma educação de qualidade, na qual o homem vem a adquirir a cultura 
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necessária e qualificação para o mercado de trabalho, para não ficar constrito à 

sociedade paralela e aos olhos das classes dominantes, a chamada “sociedade 

marginalizada”. 

A esperança de um futuro melhor está depositada na juventude, que poderá 

desenvolver todo quanto é tipo de tecnologia para melhorar o conforto da vida 

humana, e também prolongá-la com modos de viver mais saudáveis, servindo para 

extirpar doenças e outras mazelas que acabam com a saúde do homem como, por 

exemplo, o câncer, a aids e porque não a dengue, que, por incrível que pareça, faz 

inúmeras vítimas pela simples falta de conscientização da população que insiste em 

deixar água acumulada em recipientes que proporcionam a disseminação/procriação 

do mosquito e que pode evoluir para epidemias mais graves. 

 

Desse modo, os jovens são tidos como aqueles que determinarão os rumos 
da nação nas próximas décadas e, por essa razão, o investimento em 
educação e preparação profissional é considerado ação fundamental para 
garantir a inserção no mercado de trabalho das gerações mais jovens e, 
assim, sua passagem para a vida adulta na condição de cidadãos 
autônomos81. 
 

Todavia, a falta de oportunidades faz com que os jovens estejam cada dia 

mais vinculados ao cometimento de crimes das mais diversas naturezas, inclusive o 

assassinato de seus semelhantes, seja por qual motivo for, mas 

 

O fato de cada vez mais jovens aparecerem como protagonistas de eventos 
de grande impacto, como episódios de latrocínio, conflitos entre gangues 
rivais, brigas de estudantes, rebeliões nos centros de detenção do sistema 
de justiça juvenil, entre outros, provoca a consternação social não apenas 
pela natureza trágica desses eventos, mas principalmente pela 
representação que compartilhamos acerca da juventude enquanto fase da 
vida82. 
 

O rompimento, ou porque não dizer a falta de conhecimento de valores 

morais que deveriam ser transmitidos por suas famílias e também, de modo indireto, 

pela sociedade, faz com que esses jovens pratiquem atos reprováveis à luz da 

legislação brasileira, mas como poderiam vislumbrar alguma perspectiva de mudar 

de vida se lhes falta o básico, ou seja, o mínimo que o Estado deveria propiciar para 
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que tivessem eles uma vida digna, pautada na igualdade de oportunidades e acesso 

aos instrumentos de elevação cultural e preparo/aperfeiçoamento para o mercado de 

trabalho. 

 

Nesse sentido, há uma grande expectativa em relação à sua inserção no 
mercado de trabalho, uma vez que são as ‘gerações do futuro’ que 
sucederão os adultos de hoje, assumindo os postos ocupados pelos mais 
velhos que, por sua vez, dependerão da capacidade produtiva dos mais 
novos de manterem o sistema previdenciário, para terem acesso a uma 
velhice digna83. 

 

Diante disso tudo, não há como não dizer que a educação não seja um direito 

da personalidade, pois sua função é preparar o homem para seu pleno 

desenvolvimento, preparo para a cidadania e qualificação para o mercado de 

trabalho, conforme prevê a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

precisamente em seu artigo 20584. 

Sem educação não existe inserção social, capacitação para o trabalho e 

muito menos oportunidade para desenvolver-se de modo a desfrutar de uma vida no 

modelo de sociedade capitalista que vivemos, pois aqui não existe o ser, mas sim o 

ter para ser.  

Ademais, as dificuldades para aqueles que são processados criminalmente e 

cumprem integralmente suas penas para voltar ao mercado de trabalho são latentes, 

haja vista que existe um determinado preconceito na sociedade que deveria acolher 

e dar oportunidades àquele que não obteve êxito na sua preparação educacional 

profissional, ao passo que,  

 

A discriminação que o ex-presidiário sofre no mercado de trabalho decorre 
de sua detenção merecendo ser destaque na agenda de pesquisa na 
medida que, ser houver barreira assimétrica à entrada do ex-detento no 
mercado de trabalho, aumenta sobremaneira a probabilidade desse retornar 
à criminalidade85. 
 

Pois,  
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Como o empregador não conhece todas as características do trabalhador, 
ele acaba por atribuir ao empregado as características médias pertencentes 
ao grupo ao qual este último pertence. Assim, as características de grupo 
serão atribuídas ao indivíduo mesmo que ele não as possua86. 

 

No modelo capitalista, se faz necessário obter cultura para primeiramente 

poder fazer parte da sociedade, mas isso não é proporcionado a todos os que 

necessitam, visto que são apontados e classificados com estereótipos de “bandido” 

e outros que ferem o âmago do ser humano, que é deixado de lado por um modelo 

social econômico que impõe as regras e, principalmente não permite que o Estado e 

a sociedade efetivem seus direitos fundamentais. 

A relação entre o homem e a educação advém de tempos remotos, onde 

cada conhecimento adquirido permitiu ao ser humano chegar onde está socialmente 

e economicamente, pois a criação de objetos e utilização dos recursos materiais da 

natureza permitiram  essa possibilidade.. 

 

1.4.1  O homem e a educação  

 

A relação entre o homem e a educação advém de uma construção histórica 

evolutiva, que proporcionou ao ser a aquisição do conhecimento não somente para 

sua subsistência, mas principalmente para sua evolução psíquica, física e social, de 

modo que todos os de sua espécie pudessem ter acesso ao conhecimento, 

progredindo de modo gradativo, em busca do progresso da humanidade e, 

principalmente, com vistas à perpetuação do ser na terra, garantindo a longevidade 

da espécie humana. 

Segundo Leontiev,  

 

[...] desde o princípio da história humana, os próprios homens e as suas 
condições de vida não deixaram de se modificar e as aquisições da 
evolução de se transmitir em geração e geração, o que era a condição 
necessária do progresso histórico87. 
 

Em busca do seu desenvolvimento o homem passou a realizar experiências 

com diversos componentes da natureza, de modo que seu progresso/evolução no 

                                                        
86 MENDONÇA, Mário Jorge; CERQUEIRA, Daniel. Economia e crime. In: Crime, Polícia e Justiça 
no Brasil  . LIMA, Renato Sergio de ; RATTON, José Luiz ; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. 1. ed. 
1. reimp. São Paulo: Contexto, 2014. p. 585. 
87 LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo.  Lisboa: Horizonte, 1978. p. 262. 
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que tange à criação/construção de bens materiais se deu de modo gradativo, já que 

a cada nova criação material desenvolvia também no ser humano sua capacidade 

cognitiva e física. 

Além disso, a criação de objetos materiais, como por exemplo, ferramentas 

que facilitavam a caça e a pesca, permitiu que as novas gerações de seres humanos 

pudessem não somente usufruir daquele objeto, mas principalmente aperfeiçoá-lo 

de modo a aprimorar as criações de seus ancestrais pois, 

 

Os progressos realizados na produção de bens materiais são 
acompanhados pelo desenvolvimento da cultura dos homens; o seu 
conhecimento do mundo circundante e deles mesmos enriquece-se, 
desenvolvem-se a ciência ou arte. Cada geração começa, portanto, a sua 
vida num mundo de objetos e fenômenos criado pelas gerações 
precedentes. Com efeito, mesmo a aptidão para usar a linguagem articulada 
só se forma, em cada geração, pela aprendizagem da língua. O mesmo se 
passa com o desenvolvimento do pensamento ou da aquisição do saber88. 

 

Desde modo, verifica-se na afirmativa de Leontiev que, no que tange a 

transmissão de cultura/conhecimento com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento 

da humanidade acontece, tal fato acontece de modo gradativo, onde sua progressão 

se dá a cada geração que vivenciar o mundo terrestre. Dessa maneira, se permite 

assim o progresso da cultura e principalmente da linguagem, que é o meio utilizado 

para que uma geração passe para a próxima seu conhecimento sob determinado 

objeto material por ele criado e/ou a exploração de recursos naturais que permitem 

uma vida mais confortável em sociedade. 

Assim, podemos verificar que para a progressão humana e histórica é 

necessária a transmissão de conhecimento/cultura, pois o homem deve ser 

esculpido como uma pedra bruta transformado em joia, de modo que adquire 

“novos” conhecimentos e assim possa não somente evoluir psiquicamente, mas 

principalmente aperfeiçoar as ferramentas e outros objetos criados por seus 

antepassados para que assim lhe permitam viver melhor em seu território. 

A partir do desenvolvimento dessa racionalidade do ser humano, com o 

domínio da linguagem surgiu também uma agressividade natural, característica da 

ação dialética entre os homens: 

 

                                                        
88 LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo.  Lisboa: Horizonte, 1978. p. 264. 
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A racionalidade e os padrões herdados, como resultantes da evolução da 
humanidade, permitem o controle desta violência natural e através de sua 
própria origem, a linguagem, encontrar um caminho para a solução pacífica 
dos conflitos que, possivelmente, poderiam retirar a violência do campo 
simbólico e semântico, para outras ordens de violência89  

 

Mas essa agressividade que existe de forma natural não deve ser 

confundida com violência. Segundo Mochi90 , a agressividade natural tem o seu 

excesso controlado pela razão e pelos padrões herdados historicamente pela 

humanidade, enquanto que a violência tem como característica a impulsividade 

irracional e a crueldade. Portanto, a violência não é inata ao homem, pois este é 

superior em relação aos outros animais pela sua inteligência, sendo que a 

agressividade se transforma em violência quando existe uma intencionalidade nos 

seus atos: 

 

A intencionalidade significativa surge como forma de responder à sociedade 
a existência de um momento de crise. A vida em sociedade impõe aos 
homens o surgimento de desejos, paixões, vontades, e outras 
manifestações, que se não receberem uma educação adequada converte-
se em forças destrutivas que colocam a própria existência humana em 
risco91. 
 

É interessante constatar que, no percurso da história da humanidade, o que 

poderia ser considerada como uma manifestação da violência em determinada 

época pode não ser vista da mesma forma em outro momento histórico. Portanto, o 

conceito de violência é relativo, histórico e mutável, de acordo com Abramovay92 o 

que impede a construção de um conceito universal da violência, “[...] principalmente, 

porque o que pode ser visto como violência em outras culturas, não o é no campo de 

visão de outras culturas, mas existe uma forma de procurar uma universalização 

deste conceito, através da relação entre a ética e o direito”93. Sendo assim, o que 

define o conceito da violência é a sociedade  e a cultura. 

Desde a antiguidade, também o ofício era transmitido de pai para filho, o que 

proporcionava que o membro mais novo da família pudesse adquirir não somente 

                                                        
89 MOCHI, CÁSSIO Marcelo. A violência na escola:  no âmbito do direito educacional e seus reflexos 
nos direitos da personalidade. 1. ed. Maringá: IDDM, 2013.p.115. 
90 MOCHI, CÁSSIO Marcelo. A violência na escola:  no âmbito do direito educacional e seus reflexos 
nos direitos da personalidade. 1. ed. Maringá: IDDM, 2013. 
91 Op. Cit. p. 118. 
92 ABRAMOVAY, Miriam (Coord.). Cotidiano das escolas:  entre violências. Brasília, DF : UNESCO, 
Observatório de Violência, Ministério da Educação, 2005. 
93 Op. Cit. p. 116. 
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uma profissão, mas sim absorver conhecimento que seria utilizado posteriormente 

para sua subsistência e também, para seu aperfeiçoamento como pessoa no sentido 

de progressão e sobrevivência humana. 

 

Em época mais recente, os artesãos aos quais Sólon descrevia ainda como 
filhos de Atena e de Hefesto, chegaram a receber outro nome: eram 
chamados de banausoi, isto é, homens cujo principal interesse é o seu 
ofício e não a praça pública94. 
 

Não podendo esquecer que aquele homem que era totalmente voltado ao 

bem daqueles que vivenciavam na pólis buscava, como disse não sua liberdade, 

mas sim em fazer algo que pudesse ser eternamente lembrado por toda 

humanidade.  

Todavia, o modo capitalista de organização econômica atual veio por 

influenciar totalmente a vida dos homens, fazendo com que estes ficassem alheios, 

na medida que fossem produzidos novos objetos/produtos adormecidos para a 

vivência social, passando somente a importar o que poderia ser consumido: 

 

À medida que se desenvolvem os meios de comunicação e a cultura de 
massa, bem como a indústria cultural, são muitos os que são levados a 
viver alheios à ideia e prática do espaço público, visto como instituição 
primordialmente política; muitos os que são induzidos a tomar o 
consumismo como prática ou ideal de emancipação ou felicidade, 
transfigurando-se em membros da multidão de solitários95. 

 

As relações sociais são extremamente importantes para que os homens 

tenham contato com seus semelhantes e assim possam adquirir experiências de 

vida e conhecimentos científicos por eles desenvolvidos e também aqueles que são 

adquiridos no seio das escolas, palco principal criado para ser como um templo para 

as relações sociais e desenvolvimento humano de modo gradativo em grau de 

ensinamentos. 

Ademais, a palavra educação pode assumir, segundo afirma Leontiev, 

diversas formas,  

 

                                                        
94 ARENDT, Hanna. A condição humana .11. ed.,  trad. Roberto Raposo, rev. técn. Adriano Correia. 
Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2010. p.100, grifo do autor. 
95 IANNI, Octavio. O Cidadão do Mundo. In: LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI, Dermeval; 
SANFELICE, José Luis (Orgs.). Capitalismo, Trabalho e Educação.  Campinas, SP: Autores 
Associados, HISTEDBR, 2002.  p. 28.  
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[...] nas primeiras etapas do desenvolvimento da sociedade humana, como 
nas crianças mais pequenas, é uma simples imitação dos atos do meio, que 
se opera sob seu controle e com a sua intervenção; depois complica-se e 
especializa-se, tomando formas de formação superior e até formação 
autodidata96. 
 

Assim fica claro que as “doses” de conhecimento são, na atualidade, 

transmitidas para os alunos desde as primeiras séries escolares, até chegar aos que 

se aperfeiçoam frequentando cursos de mestrados e doutorados pelo país afora, 

sempre em busca de perceber o maior conhecimento possível para se 

preparar/qualificar para o tão competitivo mercado de trabalho. 

Por outro lado, não se pode deixar de assinalar que, nos dias atuais, os 

sistema de cotas para acesso de pessoas de cor mulata nas universidades 

federais/estaduais e cargos públicos, se mostra claramente como uma “tentativa” de 

reparação de danos causados aos mais pobres pelo Estado de modo geral, visto 

que, ao se curvar para o capitalismo econômico, acaba deixando de lado pessoas 

que impreterivelmente necessitavam de sua ajuda. Essa ajuda não se configura 

somente como uma renda mensal, mas sim pelos meios que propiciem à casta mais 

pobre buscar seu próprio desenvolvimento para a vida em sociedade, conforme 

preconiza o artigo 205 da CF97.  

 

 [...] a desigualdade entre os homens não provém das suas diferenças 
biológicas ou naturais. Ela é produto da desigualdade econômica, da 
desigualdade de classes e da diversidade consecutiva das relações com as 
aquisições que encarnam todas as aptidões e faculdades da natureza 
humana, formadas no decurso de um processo sócio-histórico98 . 

 

As desigualdades econômicas de alguns países em face de outros é 

resultado do tipo de dominação que um povo exerceu sobre o outro. No caso do 

Brasil foram os portugueses que aqui “chegaram” e colonizaram os índios. Todavia, 

conforme já abordado em tópico anterior, verifica-se, com base das afirmativas de 

Saviani, que somente muito tempo depois dos portugueses se instalarem foi que 

aqui desembarcaram os jesuítas para catequizar os índios, com vistas à transmissão 

de cultura e conhecimento. 

                                                        
96 LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo.  Lisboa: Horizonte, 1978. p. 268. 
97 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 205.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 19 out. 2015. 
98 LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo.  Lisboa: Horizonte, 1978. p. 270. 
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Posta ao lado dos colonizadores, dos jesuítas e de todos os que aqui 

desembarcavam, a cultura indígena era totalmente diversa daquela a que estavam 

acostumados, a exemplo das vestimentas que os portugueses utilizavam frente aos 

índios que não utilizavam qualquer pano para cobrir suas partes íntimas, mas 

folhagens e outros produtos advindos da própria natureza local. 

Conforme afirma Comparato99, foi no Brasil que se iniciou a mercancia de 

produtos que restou na denominada agronegócio, que naquela época tinha como 

objetivo central a exportação de açúcar e demais recursos naturais daqui retirados e 

exportados para a Europa. Assim, iniciou-se também a exploração em primeiro 

momento dos índios e posteriormente dos negros que eram capturados na África 

formando-se assim,  

 

[...] uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de 
exploração econômica, híbrida de índio – e mais tarde negro – na 
composição. Sociedade que se desenvolveria defendida pela consciência 
de raça, quase nenhuma no português cosmopolita e plástico, do que pelo 
exclusivismo religioso desdobrado em sistema de profilaxia social e 
política100.  

 

Assim, formou-se em nosso país a exploração da mão de obra escrava , 

conforme aponta José Murilo de Carvalho101, o Brasil foi um dos últimos países do 

mundo a abolir a escravidão, o que por si só se mostra algo muito degradante para o 

ser humano, que era colocado em segundo plano frente ao capital, segundo 

Leontiev: “[...] é esta a desigualdade que serve o mais das vezes para justificar uma 

distinção entre os representantes das raças ‘superiores’ e ‘inferiores’102. 

E a sociedade brasileira atual, envolta no véu do capital, mascara as reais 

formas de violência , como: 

 

[...] as desigualdades econômicas sociais e culturais, as exclusões 
econômicas, políticas e sociais, o autoritarismo que regula todas as 
relações sociais, a corrupção como forma de funcionamento das 
instituições, o racismo, o sexismo, as intolerâncias religiosa, sexual e 
política não são consideradas formas de violência, isto é, a sociedade 

                                                        
99 COMPARATO, Fábio Konder. A civilização capitalista. 1 . ed. São Paulo/SP: Editora Saraiva, 
2013. 
100 FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala.  São Paulo: Global Editora e Distribuidora Ltda, 2013. 
p. 65. 
101 CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho.14. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2011.  
102 LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo.  Lisboa: Horizonte, 1978. p. 275. 
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brasileira não é percebida como estruturalmente violenta e a violência 
apenas aparece como um fato esporádico superável103. 

A preparação do homem para o mercado de trabalho é algo comum pós 

adoção das sociedades pelo modelo econômico capitalista, visto que a aquisição de 

conhecimento cultural e científico é necessário para que alcance posições não 

somente no mercado de trabalho, mas também frente ao desenvolvimento de novas 

tecnologias ou até mesmo aperfeiçoamento das já existentes, que permitirão a longo 

prazo a postergar a vida dos homens na terra, bem como trazer melhorias para a 

vida em sociedade. 

Assim, a educação tem sua importância histórica no que concerne ao 

progresso da humanidade e dos objetos pelo homem já criados. Todavia, o 

essencial é o mérito que a educação tem para o indivíduo nos dias atuais, pois é por 

meio dela que ele se preparará para competitivo mercado de trabalho ao passo com 

uma qualificação profissional ele poderá alcançar o melhor emprego, de modo que 

com seu salário ele consiga atender a necessidades vitais e de sua família, 

conforme preconiza o artigo 7º, inciso IV da CF/88104.  

Acontece que o direto à educação que foi colocado à disposição do homem 

não é fruto de conquistas da geração atual, ou seja, não é somente daqueles que 

lutaram por direitos após a ditadura militar do Brasil, mas de uma gama de 

brasileiros que viveram aqui desde o descobrimento do país e, principalmente 

quando as normas foram positivadas, principalmente nas constituições.  

 

1.4.2 O direito à educação previsto nas constituiçõ es brasileiras 

 

Antes de recorrer à previsão legal nas constituições nacionais do direito a 

educação, vale mencionar algumas peculiaridades referentes a este tão importante 

direito que veio a ser reconhecido a partir da Constituição de 1937, a conhecida 

“Polaca”. 

                                                        
103 CHAUÍ, Marilena . Uma ideologia perversa.  Folha de São Paulo, 14 mar. 1999, caderno “Mais”, 
p. 5-3. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fol/brasil500/dc_1_4.htm>. Acesso em: 16 dez. 
2015. 
104 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 7º. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em:  22 out. 
2015. 
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Segundo afirma Dermeval Saviani, “o primeiro governador geral do Brasil 

chegou em 1549 trazendo consigo os primeiros jesuítas, cujo grupo era constituído 

por quatro padres e dois irmãos chefiados por Manuel da Nóbrega”105. 

Ademais, segundo consta, 

 

[...] os jesuítas criaram escolas e instituíram colégios e seminários que 
foram se espalhando-se pelas diversas regiões do território. Por essa razão 
considera-se que a história da educação brasileira se inicial em 159 com a 
chegada do primeiro grupo de jesuítas106.  
 

Deste modo, conclui-se que no primeiro governo que o Brasil teve (1549) 

foram dados os primeiros passos para a educação do ser humano, no caso os índios 

que aqui viviam. Afinal de contas, 

 

Quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou deste lado do 
Atlântico, encontrou populações há séculos estabelecidas nas terras que 
vieram a ser chamadas de Brasil. Essas populações viviam em condições 
semelhantes aquelas que foram definidas como correspondentes do 
comunismo primitivo. Ou seja: não era sociedades estruturadas em classes. 
Apropriavam-se de forma coletiva dos meios necessários a subsistência. 
Esses meios consistiam na caça, pesca, coleta de frutos e de plantas 
nativas e algumas plantações dentre as quais se destacava o milho e, 
principalmente a mandioca. Tratava-se em suma de uma economia natural 
e de subsistência107. 
 

Ainda, de maneira conclusiva, podemos chegar ao raciocínio final de que os 

índios que aqui viviam antes da chegada dos portugueses não eram organizados de 

modo que fossem considerados com uma sociedade. Aqui não existia o comércio, 

mas sim a economia de subsistência coletiva e, por fim, não havia neste tipo de 

organização considerada como “primitiva” qualquer sinal de divisão de classes. 

O país começou a desenvolver-se economicamente com a colonização dos 

portugueses e principalmente pelo modo de exploração que praticavam os então 

“descobridores do Brasil”. Segundo Comparato108 , o agronegócio surgiu no Brasil 

com a exportação de açúcar, porém isso não se perpetuou por muito tempo em 

razão da mudança regional da agricultura, sendo esta deslocada, 

                                                        
105 SAVIANI, Dermeval. Histórias das Ideias Pedagógicas no Brasil  . 3 ed. Campinas/SP : Editora 
Autores Associados Ltda, 2011. p.25. 
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108 COMPARATO, Fábio Konder. A Civilização Capitalista. 1. ed. São Paulo/SP: Editora Saraiva, 
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[...] do Nordeste açucareiro para o Centro-Sul com a formação da 
agricultura cafeeira. Esta, instalou-se nas terras circunvizinhas ao Rio de 
Janeiro, então capital federal, beneficiada pela grande disponibilidade de 
mão de obra resultante do esgotamento  do ciclo do ouro, cujo apogeu se 
situou em torno de 1760, entrando em declínio no final do século XVIII e 
exaurindo-se nos anos iniciais do século XIX109.  
 

Movido pela economia do café, o país necessitava expandir suas fronteiras 

internas, ou seja, era preciso aumentar os acessos a regiões onde se procediam o 

escoamento da riqueza aqui produzida e comercializada lá fora. Assim,  

 

a implantação das estradas de ferro foi importante não apenas porque 
permitiu o escoamento mais rápido e custos bem menores do café, nosso 
principal produto de exportação. Na verdade, as ferrovias constituíram-se na 
base de um processo de urbanização e industrialização110. 
 

Ainda no mesmo sentido, Saviani afirma que foi com a criação de estações 

ferroviárias ao longo do território nacional, local onde eram rotas para a passagens 

das locomotivas que os núcleos urbanos surgiram, em razão da necessidade de 

manutenção dos trens. 

Diante da expansão populacional ocorrida não somente a nível mundial, mas 

também em nosso território, as indústrias se originaram, com o fito de proporcionar 

maior desenvolvimento socioeconômico no Brasil.  

 

[...] marcado por crescente urbanização e industrialização sob o impulso da 
acumulação capitalista gerada pela cafeicultura, alarga-se o espectro das 
chamadas ‘classes médias’ que encontram expressão no movimento 
tenentista, o qual obtém expressivo apoio popular111. 
 

Todavia, pela falta de legitimidade de grupos para assumir o controle do 

governo os militares surgiram como um grupo que propiciaria a ligação entre as 

classes dominantes, resultando assim em uma mudança do sistema econômico do 

país já que  

 

[...] o desenvolvimento capitalista implicou o deslocamento do eixo da vida 
societária do campo para a cidade e da agricultura para a indústria, 

                                                        
109 SAVIANI, Dermeval. Histórias das Ideias Pedagógicas no Brasil . 3 ed. Campinas/SP: Editora 
Autores Associados Ltda, 2011. p. 186. 
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ocorrendo, inclusive, um progressivo processo de urbanização do campo e 
industrialização da agricultura112.  
 

Acontece que foi nesse momento histórico, qual seja, 1930 que influências de 

modo econômico organizacional inspiraram a burguesia em sua evolução industrial e 

econômica, permitindo assim que outros fatores governamentais passassem a terem 

certo prestígio perante a população, pois foi entre 1930 a 1945 que políticas 

educacionais surgiram de maneira reorganizada, tendo sido criado por Roberto 

Mange e Lourenço Filho a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) no ano de 1942 e 143. 

Assim, os fatores influenciavam não somente no modo econômico capitalista 

de se organizar, mas sim mostrava-se o governo preocupado com a garantia do 

direito à educação que permitiria o desenvolvimento do cidadão brasileiro, 

principalmente pelas normas expressas em sua Constituição Federal que carregava 

traços do continente europeu.  

Inspirada na Constituição da Polônia de 23 de abril de 1935, a Carta Política 

de 1937 trazia do Título V – Da Família, da Educação e da Cultura mas, 

precisamente no Capítulo II trouxe a abordagem constitucional ao direito à 

educação. 

Constava naquela Constituição Federal, precisamente em seu artigo 129, 

que: 

 
A educação é um direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos 
Poderes Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e 
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores 
da vida moral e econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a 
consciência da solidariedade humana113.  
 

Esta foi a primeira Lei Maior do Brasil que garantia aos brasileiros e 

estrangeiros o acesso a educação, devendo esta ser transmitida pela família e pelo 

Poder Público, buscando assim possibilitar o acesso a vida moral e econômica da 

nação e ainda, buscando conscientizar toda a população brasileira do quão 

importante era a conscientização da solidariedade humana. 
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Vale salientar ainda, que na Carta Política de 1937 havia a previsão legal dos 

Direitos e Garantias Individuais, contida explicitamente no artigo 122: 

 

Art. 122 – A constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à 
subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: 
1o) Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, 
por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, 
classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias políticas114. 
 

Assim, se vê notoriamente a preocupação quanto ao reconhecimento e ao 

consequente desejo de se aplicar o princípio da igualdade entre as pessoas, fossem 

elas brasileiros natos ou estrangeiros residentes neste país, buscando com isso 

garantir um tratamento isonômico entre todas as classes sociais, de modo que isso 

proporcionasse o fim dos privilégios das castas superiores e principalmente não 

houvesse mais ocorrência atos preconceituosos contra os menos favorecidos 

economicamente ou em razão de sua cor de pele. 

Deste modo, verifica-se claramente que a intenção do Estado desde aquele 

tempo era acabar com qualquer ato que viesse a relembrar o período escravagista 

e, principalmente, não ocorressem mais situações em que pessoas fossem 

discriminadas em razão de suas características físicas e/ou sociais. Ademais, tinham 

como garantia constitucional os cidadãos que vivenciavam neste país o direito ao 

tratamento igualitário, de modo que pudesse se promover por meio do acesso a 

educação. 

A importância da educação para o homem já estava reconhecida 

explicitamente na Lei Maior de 18 de setembro de 1946 no artigo 166 da CF/1946115, 

nominada de Constituição dos Estados Unidos do Brasil, esta por sua vez carregava 

traços conclusivos que um Estado Democrático só assim seria considerado se 

fornecesse a seus cidadãos oportunidade de capacitação e desenvolvimento 

pessoal por meio da educação, ou seja, tal direito era não somente um direito das 

elites, mas sim um direito de todos que seria realizada/ministrada tanto nos lares 

quanto nas  escolas. 

                                                        
114 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 10 de  Novembro de 1937). Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao37.htm . Acesso em: 31 jul. 2015. 
115 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de  setembro de 1946). Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm. Acesso em: 31 jul. 2015.  
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Anísio Teixeira constou em sua obra “Educação é um direito”, publicada no 

ano de 1968 que, 

 

o direito à educação faz-se um direito de todos, porque a educação não é 
um processo de especialização de alguns para certas funções na 
sociedade, mas a formação de cada um e de todos para a sua contribuição 
à sociedade integrada e nacional (...) Tanto que se formou a consciência de 
que uma sociedade democrática é, por excelência, a sociedade que oferece 
a seus membros igualdade de oportunidades educativas, que a nossa 
Constituição de 1946 promulga esse novo direito do homem brasileiro116.  
 

Além de ter a educação como um direito de todos os cidadãos brasileiros, a 

Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 carregava em si alguns traços 

marcantes, sendo que assegurou o principio da função social da propriedade, pois 

tinha um ponto específico que tratava somente da Ordem Econômica e Social. 

Dentre outras peculiaridades, “[...] deu amplo tratamento aos direitos e às garantias 

individuais. Proibiu a pena de banimento, de confisco e de cárcere perpétuo e aboliu 

a pena de morte existente na vigência da Constituição Anterior” 117.  

Todavia, apesar do país estar vivenciando um período ditatorial comandado 

por Getúlio Vargas, a Constituição de 1946 já trazia expresso que “todos são iguais 

perante a lei” 118  reservando assim uma paridade de condições, ao menos 

formalmente, entre os cidadãos brasileiros, implicando assim na conclusão de que o 

direito à educação deveria ser um direito de todos inspirada no princípio da liberdade 

e da solidariedade humana. 

A Constituição seguinte, qual seja a da República Federativa do Brasil de 24 

de Janeiro de 1967, manteve-se na mesma linha da anterior que “a educação é um 

direito de todos e será dada no lar e na escola, assegurada a igualdade de 

oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de 

liberdade e solidariedade humana” 119. 

 Manteve o documento constitucional também, conforme a Constituição de 

1946 que a educação poderia ser ministrada/transmitida nos lares e escolas.  

                                                        
116 TEIXEIRA, Anísio. Educação é um direito.  São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1968. p. 48. 
117 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional . 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. p. 91. 
118 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de setembro de 1946).§ 1o do artigo 
141.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46.htm. Acesso 
em: 30 jul. 2015. 
119 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Art. 168. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm  Acesso em: 30 jul. 2015. 
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É de suma importância mencionar que a pena de morte passou a ser 

permitida no Estado brasileiro, haja vista que, “o ato Institucional 14, de 5 de 

setembro de 1969, passou a admitir a pena de morte, de prisão perpétua, de 

banimento e de confisco para as hipóteses de guerra externa, psicológica, adversas, 

revolucionária ou subversiva”120. 

Em que pese estar previsto na Constituição no § 1o do artigo 150 121, que 

todos eram iguais perante a Lei e que ninguém seria obrigado a fazer ou deixar de 

fazer algo senão em virtude de lei, o “poder” de certo modo estava centralizado nas 

mãos do Presidente da República, pois, segundo afirma Fachin, “o AI-5 autorizava o 

presidente da República a exercer as funções do Congresso, quando este estivesse 

em recesso” 122, classificando aquela Lei Maior como uma Constituição semântica 

pois,   

 

[...] as alterações que previa – e também as que, embora sem estarem 
previstas, eram realizadas – tinha por finalidade perpetuar os governantes 
no poder. Como exemplos podem ser mencionados os atos institucionais e 
os atos complementares 123. 
 

Com esse controle sobre o Estado o presidente da República buscava se 

manter no poder pelo máximo de tempo possível, todavia, isso para a população 

refletia em certa “insegurança” não somente por vivenciarem o regime ditatorial, mas 

também por correrem um enorme risco de terem seus direitos cessados a qualquer 

instante, em razão de interesses políticos. 

A Constituição seguinte é a que está vigente até os dias atuais, ou seja, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a qual ao “revés” das 

demais, traz os princípios da dignidade da pessoa humana logo no seu início. Os 

direitos e garantias fundamentais seguem a mesma ordem de importância, estando 

assinalados nos primeiros artigos (artigo 5º e 6º da CF/88), e dentre esses direitos, o 

que é objeto de análise do presente trabalho, que é o direito à educação. 

Contida no Capítulo II – Dos Direitos Sociais, a educação se encontra alocada 

ao lado de outros direitos que foram classificados direitos sociais, porém estes 

                                                        
120 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional . 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. p. 95. 
121  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Art. 150. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm  Acesso em: 30 jul. 2015. 
122 FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional . 6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2013. p. 96. 
123 Ibidem. 
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direitos também não deixam de serem fundamentais para o desenvolvimento da 

personalidade da pessoa humana, objetivando assim alcançar e efetivar o princípio 

da dignidade da pessoa humana, conforme disciplinado no artigo 1º, inciso III do 

mesmo documento normativo. 

 

Artigo 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição124. 
 

Deste modo verifica-se que: 

 

ao lado dos direitos individuais, que têm por característica fundamental a 
imposição de um não fazer ou abster-se o Estado, as modernas 
Constituições impõem aos Poderes Públicos a prestação de diversas 
atividades visando o bem-estar e o pleno desenvolvimento da personalidade 
humana, sobretudo em momentos em que ela se mostra mais carente de 
recursos e tem menos possibilidades de conquistá-los pelo seu trabalho125. 
 

Assim, observa-se também a grande importância de tais direitos como os que 

também constam no bojo do artigo 5º da Lei Maior pois, conforme define José 

Afonso da Silva:  

 

São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como 
pressuposto de gozo dos direitos individuais, na medida em que criam 
condições materiais propícias ao aferimento8 da igualdade real, o que, por 
sua vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da 
liberdade126. 
 

Será assim, por meio destes direitos que o homem buscará seu pleno 

desenvolvimento por meio de políticas públicas desenvolvidas pela União, Estados e 

municípios, sem a interferência por parte do Estado, como também por particulares 

que podem de qualquer modo impedi-lo do exercício destes tão importantes direitos 

da personalidade. 

                                                        
124 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1 988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 30 jul. 2015. 
125 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional.  19. ed. atual. São Paulo/SP: Ed. 
Saraiva. 1998. p. 259. 
126 SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional Positivo . 37. ed. rev. e atual. até  a E. 
C. n. 76, de 28.11.2013, São Paulo: Ed. Malheiros Editores, 2014. p. 289 . 
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Aos direitos que estão contidos no artigo 6º127, encontramos em dispositivos 

normativos seguintes sua definição, se é somente do Estado ou não a 

responsabilidade por sua efetivação e principalmente se cabe também a sociedade 

de modo geral e as famílias tal dever, como é o caso da educação. 

No artigo 205 da CF/88 temos que,  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho128. 
 

Assim, conclui-se que os objetivos primordiais da educação na República 

Federativa do Brasil consistem em:  

1) pleno desenvolvimento da pessoa; 

2) preparo da pessoa para o exercício da cidadania; 

3) qualificação da pessoa para o trabalho. 

Para que estes objetivos se concretizem se faz necessário que o Estado se 

organize de modo à por em prática a educação para que assim todos tenham 

acesso a este direito e, posteriormente, com o ingresso e o usufruir deste direito o 

cidadão possa assim se preparar adequadamente para o mercado de trabalho e, por 

fim, ser recepcionado pela sociedade, exercendo seus direitos. 

Não  devem ser deixados de lado os princípios da educação que estão 

preconizados no artigo 206 da Constituição da República Federativa do Brasil129. Ali 

enumerados nos incisos, estes têm por sua vez a função de nortear o Poder Público 

quando de seu planejamento e execução para a realização/efetivação do direito à 

educação e seu acesso, ou seja, propiciar, antes de qualquer coisa, que se 

concretize na prática sua função, proporcionando ao cidadão seu pleno 

desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

concorrido mercado de trabalho. 

 

 

                                                        
127 BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Art. 6º . Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 23 jun. de 
2015. 
128 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 205.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 30 jul. 2015. 
129 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.Art. 206.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 30 jul. 2015. 
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1.5 A SEGURANÇA NO ÂMBITO ESCOLAR COMO DIREITO DA 

PERSONALIDADE 

 

 

1.5.1 A previsão constitucional do direito à segura nça 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil em seu artigo 5º, caput 130 

garante não somente aos brasileiros, mas também aos estrangeiros que residem em 

nosso território nacional a inviolabilidade do direito à segurança. 

Pode-se afirmar que o direito à segurança assinalado no teor do caput do 

referido dispositivo normativo objetiva proteger as pessoas que estão se encontram 

neste país e que tenham sua vida, liberdade, igualdade e a propriedade protegidas 

de qualquer violação por parte não somente de particulares, mas principalmente do 

Estado, garantindo-se assim que ninguém sofra esbulho ou turbação desses 

sagrados direitos. 

Cabe lembrar ao leitor o conceito de direito penal: “pode-se dizer, assim, que 

o fim do Direito penal é a proteção da sociedade e, mais precisamente, a defesa dos 

bens jurídicos fundamentais (vida, integridade física e mental, honra, liberdade, 

patrimônio, paz pública etc.)” 131. 

Por outro lado, o direito à liberdade pode ser colocado hierarquicamente em 

posição inferior ao bem jurídico vida, haja vista que, sem aquele, este não existe.  

De certo modo, de nada adianta viver e ser privado de sua liberdade 

injustamente, seja ela retirada por outro homem ou pelo Estado, por meio da 

imposição de penas privativas de liberdade, não deixando de lado casos 

lamentáveis em que presos provisórios aguardam seus julgamentos no interior de 

ergástulos públicos, na maioria das vezes sem a estrutura adequada para o 

internamento, amargando e sentindo na pele o quanto é falho o sistema processual 

pena.  

Também é carente o Poder Judiciário no que diz respeito à aplicabilidade da 

lei, haja vista o vasto acúmulo de serviços existentes e o número reduzido de 
                                                        
130 BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Art. 5º.  Trata dos direitos e garantias fundamentais. 
Disponível em:< 
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/con1988_05.10.1988/art_5_.shtm>. Acesso em: 
30 jul. 2015. 
131 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N.  Manual de Direito Penal . 26. ed. rev. e atual. 
até 05 de janeiro de 2010. São Paulo:Editora Atlas. p. 03. 
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servidores públicos, vindo assim consequentemente aumentar drasticamente o 

número de presos provisórios no sistema carcerário brasileiro132. 

Deve ser garantido ao homem ainda, a segurança efetivação da igualdade 

perante seus semelhantes, sejam eles economicamente ou não superiores e 

principalmente quando do acesso aos serviços públicos prestados direta ou 

indiretamente pelo Estado. A título de exemplo, pode ser citado o acesso igualitário 

e sem distinções à políticas públicas de saúde, educação e segurança, dentre 

outros. 

É de extrema importância o trecho do artigo 1º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que acentua que “todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos [...]”133 ,  haja vista ter a Constituição Federal de 1988 

inspirações neste tão importante documento, que é tido como instrumento de 

efetivação/garantia de direitos em inúmeros países do globo terrestre. 

A segurança em relação ao direito de propriedade está pautada na razão de 

que o detentor do bem privado deve ter assegurado a faculdade de utilizá-lo e dispor 

deste quando entender melhor, devendo ainda ser a ele propiciado a isenção de 

qualquer esbulho ou turbação que venha a ocorrem sem justa causa.  

Diante de tal necessidade criou-se o direito penal com a intenção de se 

manter a ordem pública prevenção e repreensão contra os que cometem crimes, 

bem como aplicar reprimenda em face daqueles que extrapolam os limites de 

convivência social e apenas a aplicação da responsabilidade civil se torna inviável 

para o caso, merecendo assim ser aplicada a quem pratica o crime uma sanção 

maior além da reparação do dano.  

 

A vida em sociedade exige um complexo de normas disciplinadoras que 
estabeleça as regras indispensáveis ao convívio entre os indivíduos que a 
compõe. (...) À reunião das normas jurídicas pelas quais o Estado proíbe 
determinadas condutas, sob a ameaça de sanção penal, estabelecendo 
ainda os princípios gerais e pressupostos para a aplicação das penas e das 
medidas de segurança dá-se o nome de Direito Penal134.  
 

                                                        
132 REVISTA CONSULTOR JURÍDICO. 14/01/2014. Número de presos no Brasil aumentou 29% 
nos últimos cinco anos. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-jan-14/numero-presos-brasil-
aumentou-29-ultimos-cinco-anos. Acesso em:  20 jul. 2015. 
133 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Adotada e proclamada pela resolução 
217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Disponível em: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em: 20 jul. 2015. 
134 MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N.  Manual de Direito Penal . 26. ed. rev. e atual. 
até 05 de janeiro de 2010. São Paulo:Editora Atlas. p. 01. 
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No título II do Código Penal estão elencados os tipos de condutas que podem 

ser pelo homem praticadas e que ferem pontualmente a segurança do patrimônio, 

motivo pelo qual o legislador intitulou esse capítulo como Dos Crimes Contra o 

Patrimônio, sendo taxadas como condutas criminosas o furto em todas suas 

modalidades (CP, art. 155)135, roubo e todas suas modalidades (CP, art. 157)136, 

extorsão em todas suas modalidades (CP, art. 158)137.  

Assim, quem incorrer na prática de qualquer um dos tipos penais ali 

nomeados responderá criminalmente pela prática de crimes contra o patrimônio, 

haja vista que é dever do Estado garantir a segurança dos bens patrimoniais. Além 

disso, repita-se, quem pratica um dano contra outrem tem a obrigação de reparar os 

prejuízos por ele causados, seja de ordem moral, física ou material, conforme 

disciplina o Código Civil. 

Deste modo, podemos concluir que o direito à segurança também é um dos 

mais importantes direitos elencados na Constituição Federal, pois sem a garantia e 

consequente efetivação deste direito o homem poderá não ter acesso a própria vida 

e quando tiver acesso a ela correrá o risco de ser privado do conjunto de direitos 

fundamentais que detém conforme previsão constitucional. 

 

[...] quando se considera a segurança como substrato para a vida em 
sociedade, ou seja, para o pleno exercício dos demais direitos 
fundamentais, vai-se observar a pertinência de considerar o direito à 
segurança como um direito fundamental.[...] A segurança pública é o 
ambiente exterior necessário para que a pessoa exercite todos os atributos 
enquanto tal, tendo em vista a vida em sociedade138. 
 

Somente com a garantia da efetivação da segurança no meio ambiente social 

em que vive é o que homem poderá usufruir de sua liberdade.  Além disso, para o 

desenvolvimento da vida em sociedade se faz necessário o exercício de todos seus 

direitos fundamentais, que devem ser garantidos pelo Estado e, para que isso ocorra 

não pode haver interferência alguma, tanto por parte do próprio soberano quando 

por parte de outro cidadão, motivo pelo qual deve ser fielmente garantido ao homem.  

                                                        
135 BRASIL. Código Penal.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm . Acesso em: 30 jul. 2015.  
136 Ibidem. 
137 Ibidem. 
138 BATISTI, Leonir. Segurança Pública:   os reflexos da falta de eficiência do sistema criminal. 
Curitiba: Editora Juruá, 2014. p. 92. 
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Por derradeiro, não pode deixar de ser mencionada a igualdade perante a lei 

que também deve ser assegurada ao homem sem qualquer tipo de discriminação 

em razão da raça, gênero, crença, origem e opção sexual, conforme preconiza o 

caput do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil: “Art. 5º - Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]139. 

Com o fito de proporcionar ao cidadão o usufruto de seus direitos e garantias 

constitucionais, se fez necessário que, quando da elaboração da Constituição da 

República Federativa do Brasil, no Capítulo III, definir de quem é a responsabilidade 

pela segurança pública, bem como a criação e consequente pontuar cada uma das 

polícias e seus deveres/atribuições, podendo a segurança pública ser considerada 

um direito fundamental, haja vista ser ela um direito e responsabilidade de todos, 

dando um sentido para segurança pública de direito fundamental140. 

A existência da segurança pública se dá face à necessidade de se manter a 

ordem pública em face dos conflitos existentes no seio social, reestabelecendo a 

tranquilidade retirada da população. A definição para a palavra “ordem pública”, 

advinda dos ensinamentos de Eugênio Pacelli de Oliveira, se mostra a mais 

plausível em face das dificuldades de consonância de pensamentos que 

proporcionam a definição do real significado da palavra pois, conforme acentua o 

próprio autor não é nada fácil chegar a uma definição. 

 

Pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social, no ponto em 
se arrima na noção de ordem, e pública, sem qualquer referência ao que 
seja efetivamente desordem [...]. No Brasil, a jurisprudência, ao logo desses 
anos, tem se mostrado ainda um pouco vacilante, embora já dê sinais de ter 
optado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco 
ponderável da repetição de ação delituosa objeto do processo, 
acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua 
repercussão141.  
 

 No mesmo sentido afirma o Procurador do Estado do Paraná, Leonir Batisti, 

que “a segurança para a vida social corresponde, por conseguinte, a garantia de 

                                                        
139 BRASIL. Constituição Federal do Brasil. Art. 5º.  Trata dos direitos e garantias fundamentais. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso 
em: 30 jul. 2015. 
140 BATISTI, Leonir. Segurança Pública:   os reflexos da falta de eficiência do sistema criminal. 
Curitiba: Editora Juruá, 2014. 
141OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de.  Curso de Processo Penal.  18 ed. rev. e ampl. e atual.  de acordo 
com as leis ns. 12.830, 12.850 e 12.878 todas de 2013. São Paulo: Atlas, 2013. p. 556.  
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serviço do Estado, decorrente do Pacto Social”142, ficando explicitamente claro que a 

função do soberano é garantir a tranquilidade social, ou juridicamente dizendo a 

ordem pública. 

Assim, pode-se concluir que a ordem pública se refere à vida social 

controlada, sem a ocorrência de crimes, delitos, brigas, rixas e etc. Todavia, à luz da 

legislação processual penal, a ordem pública invocada como fundamento para 

decretação de prisão preventiva, jurisprudencialmente falando, é o risco de repetição 

de crimes, não se deixando de analisar, é claro, os graves reflexos que irão atingir 

pontualmente a tranquilidade social, ou seja, a ordem pública. 

  

A segurança para a vida em sociedade ou segurança social, que diz 
respeito às pessoas, à estabilidade em sua segurança social, 
aprioristicamente engloba o direito à vida e significa poder viver com 
tranquilidade, sem sustos exagerados, dispondo da proteção pessoal 
(contra agressões de qualquer espécie), proteção ao patrimônio próprio e 
ao patrimônio coletivo143.  
 

Corroborando o já explanado anteriormente, verifica-se mais uma vez o 

quanto é essencial a garantia da segurança do ser humano sua vida, e 

consequentemente, para a efetivação do conjunto de direitos fundamentais 

positivados na Constituição Federal de 1988. Todavia, os casos de violência contra 

o patrimônio e a vida têm seus índices elevados ano a ano, trazendo de certo modo 

a sensação de insegurança e ineficiência por parte do Estado. 

Segundo relatórios informativos advindos da Secretaria da Segurança Pública 

e Administração Penitenciária do Estado do Paraná, o número de crimes contra a 

pessoa chega à somatória de 249.769 (duzentos e quarenta e nove mil setecentos e 

sessenta e nove) de crimes contra a pessoa no ano de 2013. Por outro lado, no ano 

seguinte (2014) se verifica um aumento de 2.554 (dois mil quinhentos e cinquenta e 

quatro) ocorrências dessa natureza registradas em BOU (Boletim de Ocorrência 

Unificado), ou seja, se perfazendo o montante total de 252.323 (duzentos e 

cinquenta e dois mil trezentos e vinte e três) crimes praticados contra a pessoa 

noticiados/registrados a polícias militar e civil 144. 

                                                        
142BATISTI, Leonir. Segurança Pública:   os reflexos da falta de eficiência do sistema criminal. 
Curitiba: Editora Juruá, 2014. p. 62.  
143 BATISTI, Leonir. Segurança Pública:   os reflexos da falta de eficiência do sistema criminal. 
Curitiba: Editora Juruá, 2014. p. 65. 
144 PARANÁ. Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Relatório estatístico 
2014. Disponível em: 
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No mesmo relatório informativo vislumbra-se a ocorrência de 290.020 

(duzentos e noventa mil e vinte) crimes cometidos contra o patrimônio no ano de 

2013, e por outro lado, foram registrados/noticiados as forças policiais em 2014 o 

total de 302.194 (trezentos e dois mil cento e noventa e quatro) crimes da mesma 

natureza, mostrando-se claramente o aumento de 12.174 (doze mil cento e setenta 

e quatro) crimes registrados/noticiados 145. 

Deste modo, nota-se crescente número de crimes ocorridos no Estado do 

Paraná, mostrando-se de certa forma ineficiência por parte não somente das forças 

policiais do Estado, mas sim de todo aparato estatal, ou seja, os três poderes 

(Legislativo, Executivo e Judiciário), lembrando também o quão é importante a 

educação do ser humano para sua promoção e desenvolver de valores inerentes a 

uma sociedade sem conflitos, onde a ordem pública está presente. 

Segundo leciona José Afonso da Silva em sua obra Curso de Direito 

Constitucional Positivo: 

 

A segurança pública consiste numa situação de preservação ou 
restabelecimento dessa convivência social que permite que todos gozem de 
seus direitos e exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, salvo 
nos limites de gozo e reivindicação de seus próprios direitos e defesa de 
seus legítimos interesses. Na sua dinâmica, é uma atividade de vigilância, 
prevenção e repressão de condutas delituosas146. 
 

A definição de segurança pública para Arthur Trindade Costa e Renato Sergio 

de Lima é a de que: 

 
A segurança pública constitui, assim, um campo formado por diversas 
organizações que atuam direta ou indiretamente na busca de solução para 
problemas relacionados à manutenção da ordem pública, controle da 
criminalidade e prevenção de violências. Portanto, não se confunde com o 
sistema de justiça criminal e nem se resume às organizações policias, por 
mais essas também tenham papel central no debate público acerca da 
área147 . 
 

                                                                                                                                                                             

http://www.seguranca.pr.gov.br/arquivos/File/Relatorio_Estatistico_2014_VALE.pdf ). Acesso em: 21 
jul. 2015. 
145 PARANÁ. Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Relatório estatístico 
2014. Disponível em: 
http://www.seguranca.pr.gov.br/arquivos/File/Relatorio_Estatistico_2014_VALE.pdf ). Acesso em: 21 
jul. 2015. 
146 SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional Positivo . 37. ed. rev. e atual. até  a E. 
C. n. 76, de 28.11.2013, São Paulo: Ed. Malheiros Editores, 2014. p. 790. 
147 COSTA, Arthur Trindade; LIMA, Renato Sérgio de. Segurança pública. In: Crime, Polícia e 
Justiça no Brasil  . LIMA, Renato Sergio de ; RATTON, José Luiz ; AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli 
de. 1. ed. 1. reimp. São Paulo: Contexto, 2014. p. 482. 
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Todavia, ciente de que não somente a organização policial é responsável pela 

efetivação da segurança pública, mas tendo como enfoque do presente trabalho 

acadêmico a análise da Patrulha Escolar Comunitária da Polícia Militar do Estado do 

Paraná, é nesse contexto abordado o conceito de segurança pública com base na  

instituição policial. Para desenvolver e colocar em prática a atividade de segurança 

pública no país, o constituinte de 1988 disciplinou no artigo 144 da CF o seguinte: 

 

A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 
é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

I – polícia federal; 
II – polícia rodoviária federal; 
III – polícia ferroviária federal; 
IV – polícias civis; 

              V – polícias militares e corpo de bombeiros militares148. 
 

Em análise do caput do supramencionado dispositivo constitucional, conclui-

se que o Estado é que tem o dever de promovê-la, sendo ainda um direito e 

responsabilidade de todos, significando assim que toda sociedade deverá agir de 

modo a colaborar diretamente com o Estado para a efetivação da ordem pública, 

devendo assim colaborar com a polícia no que tange a prestar informações 

relevantes para as autoridades policias, bem como denunciar a prática de crimes por 

meios de Sistemas criados pelo próprio Estado. 

O conceito de polícia, constitucionalmente falando, é dividido em 

administrativa e judiciária. A primeira, por sua vez, no caso a Polícia Militar, tem o 

dever de realizar patrulhamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Por 

outro lado, a Polícia Civil tem a função de polícia judiciária e também o dever de 

apuração das infrações penais, valendo lembrar que cada ente federativo possui a 

sua. 

 Não deixando de mencionar que a Polícia Federal tem como função atuar na 

apuração de infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de 

interesses da União ou das suas autarquias ou empresas públicas. Cabe a ela ainda 

a repressão do tráfico, contrabando e descaminho, exercer função de polícia 

marítima, aeroportuária e de fronteiras e a finalidade exclusiva de exercer a função 

de polícia judiciária da União. 

                                                        
148 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1 988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 22 abr. 2015. 
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Deste modo, conclui-se que o dever do Estado, e também de toda a 

sociedade, é o de buscar promover e principalmente, efetivar a segurança nos 

limites de suas responsabilidades, para que se alcance a ordem pública ou a ordem 

pública em todos os ambientes de convívio da sociedade, inclusive no ambiente 

escolar, onde a violência acabou por invadir o sagrado templo do conhecimento. 

De atribuição da Polícia Militar dos Estados, o patrulhamento ostensivo é o 

meio pelo qual a polícia se faz presente aos olhos da população, transitando com 

viaturas caracterizadas ou não pelas ruas e realizando abordagens de pessoas com 

o objetivo de se mostrar presente e inibir a prática de crimes. 

Um dos maiores empecilhos nos dia atuais para a polícia é a sua 

confiabilidade/credibilidade por parte da população, pois desde quando adotou o uso 

de metralhadoras para tentar evitar roubos a bancos no período ditatorial, a “força” 

do Estado é tida como violenta e corrupta, passando em casos extremos de 

ouvirmos relatos, tanto na mídia quando em livros, de que a população tem 

diminuída sua confiabilidade na polícia: 

 

Considerando a falta de confiança da população em relação às polícias, 
tenta-se estabelecer vínculos delas com a coletividade, inclusive com a 
manutenção de policiais no mesmo local. Esse policiamento é catalogado 
com nomes como polícia cidadã 149. 
 

Assim, podem ser apontados como exemplo casos em que a polícia busca de 

certo modo a aproximação e consequentemente “ganhar” a confiança da sociedade, 

utilizando-se de políticas públicas, como a que é objetivo deste presente trabalho 

científico, ou seja, a Patrulha Escolar Comunitária e também o Programa 

Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD. 

Insta salientar que conforme disciplina a Diretriz de PROERD nº 006/200 – 

PM/3, um dos objetivos primordiais do Programa é de 

 

Melhorar a imagem da Polícia Militar, junto à população, dando-lhe a 
confiança e respeito necessários, para a execução de seus serviços, visto 
que o trabalho com crianças, adolescentes e pais desmistificam a imagem 
de uma polícia truculenta a arbitrária 150. 
 

                                                        
149 BATISTI, Leonir. Segurança Pública:   os reflexos da falta de eficiência do sistema criminal. 
Curitiba: Editora Juruá, 2014. p. 132. 
150 PARANÁ.  Diretriz 006/2000 – PM3, 2000. 
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Essa também é uma das preocupações do Comando da Polícia Militar do 

Estado do Paraná frente à sua política pública desenvolvida também na rede pública 

de ensino, nada obstante sua atuação também frente a problemas de violência 

encontrados nos estabelecimento privados de educação. Ademais, a confiabilidade 

na polícia é um dos primeiro passos a serem dados para a efetividade e sucesso de 

atuação da Patrulha Escolar Comunitária do Paraná. 

Isso se comprova diante da leitura da Diretriz 004/2003 – PM/3 – Patrulha 

Escolar151, em que consta que um dos efeitos pretendidos pela Polícia Militar é no 

sentido de fortalecer a autoestima policial e principalmente o fortalecimento do 

respeito à imagem da polícia e do Estado, que demonstra o quanto é de interesse o 

resgate pela boa imagem da polícia, em especial sobre em regiões carentes onde os 

serviços básicos do Estado não chegam, como é o caso das Unidades de Polícia 

Pacificadoras – UPPS, que buscam também promover os laços de confiabilidade 

entre polícia e sociedade. 

 

1.5.2 Direito à segurança no âmbito escolar 

 

 A educação é um direitoque tem responsabilidade no tocante à formação do 

caráter e do desenvolvimento humano, nos aspectos intelectuais, físicos, sociais, 

culturais e políticos.  É também um direito da pessoa humana, estabelecido pela 

Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece em seu artigo 205: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho152.  

 

Portanto, é dever não somente da família, mas também do Estado, possibilitar 

condições para que a educação se efetive e que o sujeito tenha acesso a essa 

educação formadora e de qualidade. 

 

A educação apresenta características distintas de outras formas de 
manifestação da construção do social, pois se apresenta por um conjunto 

                                                        
151 PARANÁ.  Diretriz 006/2000 – PM3, 2000. 
152 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 205.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 30 dez.. 
2015. 
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de fatores sensíveis, que podem ou não, motivar o desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem153. 
 

Muitos fatores contribuem no estabelecimento de uma educação de 

qualidade, que promova adequadamente a relação ensino-aprendizagem de modo a 

proporcionar o desenvolvimento humano. Um dos fatores que podem contribuir para 

que esse processo deixe de se efetivar na escola é a violência. 

 

O comportamento agressivo ou violento nas escolas é hoje o fenômeno 
social mais complexo e difícil de compreender, por afetar a sociedade como 
um todo, atingindo diretamente as crianças de todas as idades, em todas as 
escolas do país e do mundo154. 
  

A violência na escola não é muito diferente da violência que se encontra nas 

ruas ou nas casas. 

 

[...] contudo, o ambiente escolar deveria ser, por excelência, o espaço do 
diálogo, da alteridade, da convivência harmoniosa com as diferenças, da 
transformação pela via das teorias pedagógicas e mesmo, espaço de 
reflexão sobre a sociedade e seus problemas. É um espaço de construção e 
reconstrução, uma vez que a educação nunca é um produto acabado155. 
 

Cleo Fante, estudiosa do fenômeno bullying nas escolas, considera que as 

teorias que tentam explicar a agressividade podem ser agrupadas em dois grupos: 

 

Teorias ativas: aquelas que defendem a agressividade como impulsos 
internos e inatos. A agressividade seria algo próprio da espécie humana e, 
portanto, impossível de evitar; Teorias reativas: aquelas que defendem que 
a agressividade tem influência ambiental. A agressividade seria uma reação 
aprendida no ambiente156. 
 

As teorias ativas consideram a agressividade como uma reação que faz parte 

da essência humana, que é capaz de se manifestar por meio de impulsos hostis que 

são liberados pelo sujeito na agressão a outras pessoas e até a si mesmo. Mas, 

mesmo considerando essa agressividade inata ao ser humano, não se deve 

compará-la com a agressividade animal: 
                                                        
153 MOCHI, CÁSSIO Marcelo. A violência na escola:  no âmbito do direito educacional e seus 
reflexos nos direitos da personalidade. 1. ed. Maringá: IDDM, 2013. p. 125. 
154 FANTE, Cleo. Fenômeno bullying : como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2. 
ed. rev. e ampl, Campinas, SP: Verus Editora, 2005. p. 168. 
155 MOCHI, CÁSSIO Marcelo. A violência na escola:  no âmbito do direito educacional e seus 
reflexos nos direitos da personalidade. 1. ed. Maringá: IDDM, 2013. p. 121. 
156 FANTE, Cleo. Fenômeno bullying : como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2. 
ed. rev. e ampl, Campinas, SP: Verus Editora, 2005. p. 162. 
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Segundo estudos, o perfil da agressão humana não possui duas 
características típicas do comportamento instintivo animal, quais sejam, a 
universalidade e a periodicidade. As necessidades humanas de respirar e 
de comer são atinentes a todos os indivíduos da espécie, portanto são 
consideradas universais e periódicas, já que surgem pela falta e 
desaparecem quando atendidas, mas a agressão, ao contrário, surge entre 
alguns indivíduos e sociedades157. 
 
 

Já os naturalistas ou ambientalistas defendem a agressividade como sendo 

uma resposta direta a uma frustração, seja ela como uma consequência direta de 

uma frustração ou como resultante de uma frustração anterior158. 

Mas alguns pesquisadores, como Bandura e Walters, em seu livro intitulado 

Agresión en adolescentes159 defendem a agressividade como aprendizagem social, 

ou seja, “[...] que  os indivíduos, por imitação ou por reforço de situações positivas e 

negativas vividas, adquirem agressividade”160.   

Assim, de acordo com seu processo de socialização, a criança entra em 

contato com as regras que são estabelecidas pelas diversas instituições sociais, 

iniciando pela família. Se a criança vivencia o comportamento agressivo dentro da 

família, compreende essa atitude como aceitável e o transfere para outros grupos, 

como a escola. Fernández cita como fatores de risco para a agressividade: 

 
- A desestruturação da família, cujo papel tradicional é questionado pela 
ausência de um dos genitores ou por falta de atenção. 
- Os maus tratos e o exemplo violento no seio da família, onde a criança 
aprende a resolver os conflitos por meio de danos físicos oi agressão 
verbal. 
- Os exemplos familiares por meio dos quais se aprende que o poder é 
sempre exercido pelo mais forte, com falta de negociação e de diálogo. 
- Os métodos utilizados com relação à criança, com práticas 
excessivamente permissivas e inconsistentes, ou, ao contrário, práticas 
restritivas e, em alguns casos, excessivamente punitivas. 

                                                        
157 CONCEIÇÂO, Silvano da; MAGRINI, Elisabete Conceição Huga. Os caminhos do comportamento 
agressivo no cotidiano escolar. In: Educere Et Educare. Revista de Educação .  Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná. Campus de Cascavel. Colegiado do Curso de Pedagogia. Programa 
de Mestrado em Educação, v. 3, n. 6, jul./dez. 2008.  Cascavel: EDUNIOESTE, 2008. p.103.  
158 CONCEIÇÂO, Silvano da; MAGRINI, Elisabete Conceição Huga. Os caminhos do comportamento 
agressivo no cotidiano escolar. In: Educere Et Educare. Revista de Educação .  Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná. Campus de Cascavel. Colegiado do Curso de Pedagogia. Programa 
de Mestrado em Educação, v. 3, n. 6, jul./dez. 2008.  Cascavel: EDUNIOESTE, 2008. 
159 BANDURA,1959 apud FANTE, Cleo. Fenômeno bullying : como prevenir a violência nas escolas 
e educar para a paz. 2. ed. rev. e ampl, Campinas, SP: Verus Editora, 2005. 
160 Op. Cit p. 103. 
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- A falta de afeto entre os cônjuges, isto somado à ausência de segurança e 
ausência de carinho, o que provoca conflitos familiares 161 . 
 

 Assim, a agressividade torna-se um padrão de comportamento e as atitudes 

de violência se tornam referências a seguir, quando a criança passa a ter contato 

com outras no ambiente escolar: 

 

Quando essas crianças passam a conviver com seus semelhantes nas 
salas de aula, acabam gerando conflitos, algumas vezes se tornando 
agressoras em potencial, assim muitas vezes reproduzindo agressões 
contra seus pares, sendo esta a oportunidade de devolver ou resolver seus 
conflitos internos [...]162. 
 

Muitas vezes a violência se manifesta dentro da escola como 

comportamentos agressivos entre os sujeitos que constituem esse ambiente, e não 

se pode generalizar, considerando a família como a única origem da violência, pois 

essa pode ter suas raízes em outras variáveis estruturais, como a pobreza e a 

privação, ou seja, que podem ter origem em fatores externos à escola ou mesmo no 

contexto social estabelecido dentro da mesma. 

  

A escola não dispõe de recursos e de meios para impedir a influência dos 
fatores externos sobre a vida de seus alunos, entretanto, torna-se alvo de 
muitos casos de violência, praticados em decorrência desses fatores que 
não estão sob seu controle163. 
 

Dentre os fatores externos que podem exercer influência dentro da escola, 

Abramovay cita  

 

[...] explicações de ordem socioeconômica, ao agravamento das exclusões 
sociais, raciais e de gênero, à perda de referencial entre os jovens, ao 
surgimento da ‘galeras’, ‘gangues’, ‘tráfico de drogas’, desestruturação 
familiar, à perda de espaços de sociabilidade164. 

  

                                                        
161 FERNÁNDEZ, Isabel. Prevenção da violência e solução de conflitos : o clima escolar como fator 
de qualidade. São Paulo: Madras, 2005. p. 37. 
162 CONCEIÇÂO, Silvano da; MAGRINI, Elisabete Conceição Huga. Os caminhos do comportamento 
agressivo no cotidiano escolar. In: Educere Et Educare. Revista de Educação .  Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná. Campus de Cascavel. Colegiado do Curso de Pedagogia. Programa 
de Mestrado em Educação, v. 3, n. 6, jul./dez. 2008.  Cascavel: EDUNIOESTE, 2008. p. 106. 
163 FANTE, Cleo. Fenômeno bullying : como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2. 
ed. rev. e ampl, Campinas, SP: Verus Editora, 2005. p. 162. 
164 ABRAMOVAY, Miriam (Coord.). Escolas inovadoras:  experiências bem-sucedidas em escolas 
públicas.  Brasília: UNESCO, Ministério da Educação, 2004. Disponível em: < 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/me002977.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
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De acordo com Cleo Fante, os fatores internos podem ser classificados em 

três categorias: “[...] o clima escolar, as relações interpessoais e as características 

individuais de cada membro da comunidade escolar”165.  

 E é justamente na homogeneidade que a escola emprega no tratamento 

entre todos os alunos é uma das causas da agressividade escolar, pois não são 

levadas em conta as necessidades individuais e as diferenças pessoais de cada 

aluno. Portanto, a estrutura organizacional muito rígida auxilia no clima de 

agressividade e violência que se estabelece no meio escolar: 

 

Essa proposta acaba se constituindo numa condição marginal-social 
decisiva para o desenvolvimento de problemas interpessoais, originados no 
anonimato dos contatos sociais e na insuficiente autoridade pessoal dos 
professores, podendo ceder espaço às dificuldades disciplinares 
especiais166. 
 

A figura da autoridade do professor, que exercia o controle absoluto da 

classe, produzia nos alunos uma sensação de submissão, até porque era permitido 

ao educador o emprego de rígidos instrumentos de repressão. Atualmente, não é 

essa a imagem que a sociedade tem do professor, seja pelo aumento das leis de 

proteção ao menor, seja pela desvalorização que a classe profissional tem sofrido , 

consequência da falta de política salarial eficiente, da falta de infraestrutura 

adequada para a docência de qualidade, enfim, de vários aspectos que colaboraram 

para que o trabalho pedagógico se tornasse deficitário. 

Sendo assim, Fante conclui que são observados os mais altos índices de 

violência entre os alunos, como o bullying,  

 

[...] em instituições onde o desrespeito e o autoritarismo dos adultos 
permeiam as relações sociais, onde não há diálogo e participação 
democrática da comunidade escolar, onde as regras não são claras ou não 
são cumpridas, onde os conflitos são resolvidos por meio de violência, onde 
há violação dos direitos das crianças e adolescentes167. 

 

 A violência na resolução dos conflitos não é uma opção para diminuir a 

agressividade dentro do ambiente escolar, principalmente por parte dos professores 

e da direção. E, para muitos, torna-se necessária a intervenção da polícia dentro do 
                                                        
165 FANTE, Cleo. Fenômeno bullying : como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. 2. 
ed. rev. e ampl, Campinas, SP: Verus Editora, 2005. p. 168. 
166 Ibidem. p. 186. 
167 FANTE, Cléo. Bullying no ambiente escolar. In:  FANTE, Cléo; PRUDENTE, Neemias Moretti 
(Orgs.). Bullying em debate.  São Paulo: Paulinas, 2015. 
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ambiente escolar como uma forma de solucionar os problemas de indisciplina ou de 

atos agressivos por parte dos alunos. 

A presença da polícia no ambiente escolar é encarada, muitas vezes, como 

sendo a solução para os problemas de violência que existem nestes locais, mas 

essa intervenção “[...] é marcada por ambiguidades e tensões, tanto nas relações 

que se estabelecem quanto nas percepções do papel da polícia por parte dos 

professores, alunos, membros da equipe da direção e, até mesmo, dos próprios 

policiais”168. 

Abramovay et al, em pesquisa realizada junto às escolas do Distrito Federal, 

aponta como sendo função da polícia escolar: 

 

[...] garantir a segurança do aluno ao chegar à escola e no entorno das 
instalações dos estabelecimentos de ensino. Suas ações são 
complementadas com visitas programadas às escolas com a finalidade de 
aumentar a sensação de segurança e proteção das crianças, adolescentes, 
jovens e profissionais que as frequentam169. 

 

Portanto, não se pode afirmar que exista um consenso sobre a percepção da 

função da Patrulha Escolar na atuação dentro da escola, pois os atos indisciplinares 

deveriam ser tratados pela própria escola, apoiada em mecanismos legais, como o 

regimento interno e o ECA, para estabelecer as sanções e intervenções mais 

adequadas e não acionar a ação policial para resolver problemas da própria escola: 

“[...] proceder a ações pedagógicas para modificar situações de possível violência 

tende a ser mais eficaz na transformação do clima escolar do que simplesmente 

recorrer a polícia nos casos-limite”170. 

A partir do momento em que a polícia é chamada para resolver 

problemas/situações violentas no âmago escolar, expõe a fragilidade da escola 

frente aos mecanismos de controle de determinados fatos que acontecem no seu 

cotidiano, transmitindo para o aluno uma sensação de falta de autoridade.  

 

[...] é também um processo que reforça a naturalização da violência dentro 
do ambiente escolar, pois ela é considerada parte da ordem normal na 

                                                        
168 ABRAMOVAY, Miriam (Coord.); CUNHA, Anna Lúcia; CALAF, Priscila Pinto. Revelando tramas, 
descobrindo segredos:  violência e convivência nas escolas. Brasília: Rede de Informação 
Tecnológica Latino-americana- RITLA, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal- 
SEEDF, 2009. p. 166. 
169 Ibidem.  
170 Ibidem, p. 170. 
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medida em que os procedimentos adotados para evitar os episódios de 
violência se tornam rotineiros171. 

 

Sendo assim, o problema do combate à violência no interior do ambiente 

escolar não é uma questão muito simples de ser definida, nem de ser instituída 

legalmente, pois nela estão envolvidos mecanismos complexos de relações. 

Portanto, não basta conhecer o problema, mas é necessário questionar o porquê, 

quais as origens e como essa violência pode interferir na realização de uma 

educação ideal e de formação do cidadão: 

 

[...] a educação não se manifesta apenas em uma esfera da natureza 
humana, que é a tomada de consciência do conhecimento e sua relação 
com a realidade histórica que se apresenta ao aluno. A educação é um 
conceito que afeta a construção e formação da personalidade como um 
todo172. 

 

Muitos pais e alunos têm na escola a esperança de acesso à uma vida 

melhor, pela formação que proporciona e pela transmissão de conhecimentos 

historicamente construídos pela espécie humana. A violência na escola é um 

obstáculo para a efetivação da prática educativa e, consequentemente, para a 

formação da personalidade do homem.  

Para minimizar os efeitos da violência no contexto escolar, é necessário que a 

sociedade compreenda que as consequências desses atos afetam a todos 

indiscriminadamente e atingem o direito fundamental à educação. Além disso, os 

profissionais da escola devem estar preparados para atuar na prevenção à violência, 

desde a sua formação, para que possam estabelecer o diálogo como forma de 

resolução de conflitos, proporcionando assim um ambiente que resulte na melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

                                                        
171 DEVINE, 1996, p.37 apud ABRAMOVAY, Miriam (Coord.); CUNHA, Anna Lúcia; CALAF, Priscila 
Pinto. Revelando tramas, descobrindo segredos:  violência e convivência nas escolas. Brasília: 
Rede de Informação Tecnológica Latino-americana- RITLA, Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal- SEEDF, 2009. p. 169. 
172 MOCHI, CÁSSIO Marcelo. A violência na escola:  no âmbito do direito educacional e seus 
reflexos nos direitos da personalidade. 1. ed. Maringá: IDDM, 2013. p. 129. 
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1.5.3 A violência nas escolas públicas do Paraná 

 

Após a definição do tema escolhido para o desenvolver do presente trabalho 

acadêmico, foi necessário o estabelecimento de contato com o comando do BPEC 

por meio de policiais militares lotados na 3a CIA de Patrulha Escolar de Maringá/PR, 

para que assim se iniciasse o mais importante passo do presente trabalho, qual seja, 

a coleta de dados. 

No dia 31 de março do presente ano foi encaminhado um e-mail a um dos 

oficiais lotados no BPEC da capital do Estado, que tinha por objetivo identificar o 

pesquisador, os objetivos do presente trabalho acadêmico, bem como a solicitação 

de documentos pertinentes e essenciais para a pesquisa. A resposta por parte do 

oficial da polícia militar chegou dias depois, mais precisamente no dia 02 de abril, 

ocasião em que tal policial informou que seria necessário um ofício do Centro 

Universitário de Maringá, com a devida assinatura do professor orientador ou então 

do coordenador do curso lato sensu e, ainda, que em tal documento a ser 

formalizado deveria constar que os dados ora utilizados somente seriam utilizados 

com a finalidade acadêmica. 

Todavia, no dia 06 de abril de 2015, o oficial da PMPR encaminhou os dados 

ora solicitados, foi remetido o ofício da lavra do orientador do presente trabalho 

acadêmico no dia 07 de abril de 2015. No mesmo dia 07 daquele mês, chegaram 

também via correio eletrônico informações oficiais da política pública em análise, 

qual seja a Patrulha Escolar Comunitária. Tais documentos consistiam no relatório 

de atividades do ano de 2014, o qual as informações compreendiam entre o dia 03 

de fevereiro de 2014 das 07:00 horas, até o dia 18/12/2014 às 23:00 horas, além 

disso foi encaminhado o Relatório Preventivo/Reativo das Escolas, sendo que as 

informações deste compreendiam entre o dia 03/02/2014 às 07:00 horas até o dia 

19/12/14, às 23:00 horas. 

Em data de 12 de abril de 2015, foi solicitado ao oficial o Relatório de 

Atividades do ano de 2014 em relação a 3a CIA de Patrulha Escolar, qual seja, a da 

cidade de Maringá/PR. No dia seguinte, foi recebido o material solicitado junto ao 

BPEC, todavia em tal mensagem eletrônica continha a informação de que deveriam 

ser considerados apenas os dados relativos do 1º ao 3º pelotão da 3a CIA, haja vista 

que as informações de outros pelotões haviam sido preenchidas erroneamente. 
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No dia 04 de maio de 2015, foram solicitadas as informações mais antigas 

referentes à atuação da PEC na cidade de Maringá/PR, desenvolvida pela 3a CIA. 

Foi encaminhado do mesmo modo, ou seja, via e-mail no dia seguinte (05 de maio 

de 2015) o Relatório de Atividades referente o ano de 2010, ano em que fora 

implementado tal relatório. O oficial da PMPR cientificou que o relatório mais remoto 

era aquele. 

Em data de 20 de agosto de 2015, novamente,foi encaminhada mensagem 

eletrônica de e-mail ao oficial lotado no BPEC. Em primeiro lugar foi informado, que 

dali alguns dias, mais precisamente em 28 de agosto de 2015 aconteceria a banca 

de qualificação de mestrado. Na sequência, foi solicitado o encaminhamento dos 

Relatórios de Atividades relativos aos anos de 2010 até 2014, em razão de que tal 

relatório do presente ano (2015) somente é disponibilizado, ao que tudo indica, após 

o fechamento do ano letivo, ou seja, no final de dezembro e por este motivo não foi 

solicitado. 

Na mesma ocasião, gentilmente foi pleiteado a remessa de relatórios que 

continham as informações acerca de quantos policiais militares estão lotados em 

cada CIA, o número de viaturas que são destinadas ao uso exclusivo da PEC, 

principalmente as que são da 3a CIA de Maringá, em virtude de que o foco/objetivo 

do trabalho acadêmico é analisar tal política com ênfase nas cidades as quais estão 

sob a área de abrangência desta CIA. Foi encaminhado o pré-projeto acadêmico de 

pesquisa para a título de conhecimento e de certo modo, para prestar contas da 

utilização das informações na pesquisa. 

Em 20 de agosto de 2015, o oficial da PMPR respondeu a carta eletrônica, 

informando que diligenciaria no sentido de proceder o levantamento dos dados ora 

solicitado naquele mês. 

Sucedeu-se em data de 18 de setembro de 2015 o e-mail da lavra do oficial 

da PMPR, dando conta de que as informações solicitadas estavam sendo 

encaminhadas, bem como a justificativa de que a demora se deu em razão deste ter 

sido remanejado do setor do batalhão, não estando assim trabalhando mais na 

Seção de Planejamento e Estatística do BPEC. Constou ainda, naquela 

oportunidade, que os dados relativos ao ano de 2011 haviam se perdido devido ao 

Sistema ter, em suas palavras, “estragado”. 
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No mesmo dia foi respondido ao oficial, por mensagem eletrônica, o 

agradecimento pelos seus préstimos, bem como foi remetido o projeto que fora 

aprovado na banca de qualificação pelos mestres que a compunham.  

Dentre os arquivos fornecidos pelo BPEC da PMPR, foi recebida uma planilha 

com o nome “Efetivo e Municípios – BPEC – 2012”, na qual constam as seguintes 

informações: Município; PEC; PROERD; Exclusividade; UOpA; CRPM; Cia 

BPEC/Nova Distribuição; Pel; NRE; População IBGE 2010; População Escolar 

Existente 2010; Pop Escolar Atendida 2010; Por Escolas Atendidas 2010; Nº de 

Escolas Estaduais Existente; Número de Alunos Atendidos da Rede Estadual de 

Ensino; Nº de Funcionários; PROERD e ADM; Efetivo Atual BPEC; Efetivo Ideal, Nº 

VTR Atual. 

Em resposta postada pelo Oficial da PMPR em data de 24 de setembro de 

2015, foi recebido via e-mail o arquivo digital em formato de tabelas, com o nome 

“BPEC 5 CIAS 2015”, o qual contém os dados que compõe tabela semelhante, 

porém com dados atualizados, os quais permitem realizar a comparação entre os 

registros ali contidos e assim traçar um paralelo entre o ano de 2012 e o ano de 

2015, com o objetivo central de analisar a política pública neste lapso temporal 

decorrido. 

Segundo consta de levantamento realizado pelo IBGE173, o Estado do Paraná 

possui 399 municípios ao todo. Sua população estimada no ano de 2015 é de 

11.163.018, tendo como seu território uma área total de 199.307,945 Km, e o 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente em 2014 é 

de R$ 1.210,00 (um mil duzentos e dez reais). 

O relatório apresentado pelo BPEC da PMPR traz o também os números 

referentes aos 399 municípios, condizendo com as informações do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Está contido em tal documento a lista 

de municípios de atuação da PEC, sendo na listagem o primeiro deles a cidade de 

Curitiba, capital do Estado e o último Guaraqueçaba. A primeira com uma população 

                                                        
173 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Disponível em:  
<http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?lang=&sigla=pr - acesso em 24 de setembro de 2014>. 
Acesso em: 24 set. 2015. 
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estimada em 2015 174de 1.879.355 habitantes e a segunda localizada próximo à Ilha 

do Mel, possuindo população total estimada em 7.966 habitantes175.  

A circunscrição territorial de atuação da 3a CIA da Patrulha Escolar 

Comunitária que tem sede na cidade de Maringá/PR abrange os seguintes 

municípios: Astorga, Mandaguari, Maringá (Sede da 3ª Cia e 1º Pel ), Paiçandu, 

Sarandi, Ângulo, Atalaia, Colorado, Doutor Camargo, Floraí, Floresta, Flórida, 

Iguaraçu, Itambé, Ivatuba, Lobato, Mandaguaçu, Marialva, Munhoz de Mello, Nossa 

Senhora das Graças, Ourizona, Presidente Castelo Branco, Santa Fé, Santo Inácio, 

São Jorge Do Ivaí, Paranavaí, Alto Paraná, Amaporã, Cruzeiro do Sul, Guairaçá, 

Inajá, Itaguajé, Jardim Olinda, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Nova Esperança, 

Paraíso do Norte, Paranacity, Paranapoema, Santa Inês, Santo Antonio do Caiuá, 

São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, Tamboara, Terra Rica, Uniflor, Diamante do 

Norte, Itaúna do Sul, Marilena, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Querência do 

Norte, Santa Cruz do Monte Castelo, Santa Izabel do Ivaí, Santa Mônica, São Pedro 

do Paraná, Loanda, Brasilândia do Sul, Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altônia, Cafezal do 

Sul, Cruzeiro do Oeste, Douradina, Esperança Nova, Francisco Alves, Icaraíma, 

Iporã, Ivaté, Maria Helena, Nova Londrina, Perobal, Pérola, São Jorge do Patrocínio, 

Tapira, Umuarama (Sede da 2º Pel/3ªCia ), Xambrê, Nova Olímpia, Goioerê, 

Ubiratã, Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Campina da Lagoa, Campo 

Mourão (Sede do 3º Pel/3ª Cia ), Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, 

Fênix, Iretama, Luiziana, Mamborê, Nova Cantú, Peabiru, Quinta do Sol, Roncador, 

Cianorte, Cidade Gaúcha, Guaporema, Indianópolis, Japurã, Jussara, Rondon, São 

Manoel do Paraná, São Tomé, Tapejara, Terra Boa, Tuneiras do Oeste, Boa 

Esperança, Janiópolis, Juranda, Mariluz, Moreira Sales, Quarto Centenário, Rancho 

Alegre do Oeste. 

Todavia, a 3a CIA da PEC – Patrulha Escolar Comunitária de Maringá está 

diretamente subordinada ao Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária da capital do 

Estado, não tendo assim qualquer vinculação por exemplo com o batalhão de polícia 

instalado na cidade de Maringá/PR. Além disso, as outas CIAS de PEC também são 

subordinadas diretamente ao BPEC/Curitiba/PR. 
                                                        
174 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=410690&search=parana|curitiba>. Acesso 
em: 24 set. 2015. 
175 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=410950&search=parana|guaraquecaba>. 
Acesso em: 24 set. 2015. 
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Faz-se necessário trazer ao conhecimento do leitor que na cidade de Maringá 

temos a sede do 4º Batalhão de Polícia Militar, que foi criado no ano de 1967, 

precisamente no dia 27 de março, por meio do Decreto Estadual nº 4437, nesta 

época o Estado do Paraná era governado por Paulo Cruz Pimentel176 . O referido 

Batalhão de Polícia Militar possuir área de atuação que vem por abranger 23 

municípios, dentre elas temos as comarcas de Maringá, Mandaguari, Marialva, 

Mandaguaçu, Colorado, Astorga e Sarandi, totalizando o número de 6000 (seis mi) 

Km2177 , o que pode ser verificado por meio da seguinte imagem: 

 
 
           Mapa 1: 4º Batalhão de Polícia Militar – Área de atuação. 
           Fonte: PARANÁ, 2015. 
 

                                                        
176PARANÁ. Arquivo Público do Paraná.  Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=31>. Acesso em: 06 
out. 2015. 
177 PARANÁ. Polícia Militar do Paraná. 3º Comando Regional de Polícia Militar. 4º BPM- Histórico.  
Disponível em: <http://www.pmpr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=426>. Acesso 
em:  06 out.2015. 
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De modo a facilitar a execução de sua função constitucionalmente prevista na 

CF, art. 144, § 5º178  - tal BPM possui quatro Companhias de Polícia Militar. A 

primeira está sediada em Maringá (Maringá e distritos de Floriano e Iguatemi) na 

sede da Organização Policial Militar – OPM. Na cidade de Colorado tem a 2ª Cia PM 

(12 municípios e 7 distritos). Em Marialva existe a 3ª Companhia da PM (10 

municípios e 06 distritos) e a 4ª tem sede na cidade de Sarandi/PR (responsável 

apenas por tal cidade)179.  

O 4º BPM de Maringá está hierarquicamente subordinado ao 3º Comando 

Regional de Polícia Militar, o qual foi criado por meio de Decreto Estadual nº 8530 

pelo então governador do Estado Orlando Pessuti em data de 13 de outubro de 

2010, tendo sede nesta cidade. Segundo informações advindas da própria PMPR o 

3º CRPM é responsável pelos seguintes batalhões: 4º BPM (Maringá), 7º BPM 

(Cruzeiro do Oeste), 8º BPM (Paranavaí), 11º BPM (Campo Mourão), 25º 

(Umuarama) e a 5ª CIPM – Companhia Independente de Polícia Militar (Cianorte), 

os quais atendem um total de 115 (cento e quinze) municípios180 . 

A título de conhecimento do leitor convém trazer a informação de que na 

cidade de Cruzeiro do Oeste está instalado o 7º BPM O 8º BPM por sua vez, está 

localizado na cidade de Paranavaí/PR e, por último, na cidade de Campo Mourão 

tem o 11º Batalhão de Polícia Militar181 . 

Também a 5º Companhia Independente de Polícia Militar, situada na cidade 

de Umuarama, tornou-se por meio do Decreto Estadual nº 10.006, de 29 de janeiro 

de 2014, da lavra do atual governador do Estado, Carlos Alberto Richa, no 25º 

Batalhão de Polícia Militar, tendo como área de atuação 17 (dezessete) municípios 

daquela região passando assim a ser instalada na cidade de Cianorte182.  

Após estes comentários acerca da estrutura de polícia militar, se faz 

necessário enfocar o objeto central deste presente trabalho acadêmico, qual seja, a 

Patrulha Escolar Comunitária. Os dados coletados perante o Comando do Batalhão 

de Patrulha Escolar Comunitária permitirão proceder a análise de sua efetividade em 

                                                        
178 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de setembro de 1946). Art. 141.   
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso 
em: 06 out. 2015. 
179 PARANÁ. Polícia Militar do Paraná. 3º Comando Regional de Polícia Militar. 4º BPM- Histórico.  
Disponível em: <http://www.pmpr.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=426>. Acesso 
em:  06 out.2015 
180 Ibidem. 
181 Ibidem.  
182 Ibidem. 
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duas planilhas, conforme anteriormente mencionado, e no relatório de atividades do 

BPEC que compreende os anos de 2014, 2013 e 2012. 

As escolas atendidas pela 3a CIA de Patrulha Escolar de Maringá são as 

seguintes: Creare, C E I; Adaile M Leite, CE-EFM; Agmar Dos Santos, EMProf-EIEF; 

Alberto J Byington Jr, CE-EFM; Alfredo Moises Maluf, CE- EFM; Branca de Neve, 

CEIE; Branca da Mota Fernandes, CE- EFMProfi; Brasilio Itiberê, CE- EFM; Caxias,  

CE DQDE- EFM; Monteiro Lobato, CEI; Adventista de Maringá, C-EIFM-Sede; Dirce 

de A. Maia, CE- EFM; Elvira B dos Santos, EE-EF; Gabriela Ministral, EM-EF; 

Gastão Vidigal, CEDR- EFM Profis; Helenton B. Cortes, EMDR-EIEF; Inst. Ed. de 

Maringá- EFMN Profis; Ipiranga, EE-EF; João B Sanches, EMDR-EIEF; João de F. 

Pioli, CE- EFM; João XXIII, CE- EFMProfis; José G. Braga, CEDR- EFM; Juscelino K 

Oliveira, CE- EFMProfis; Kennedy, C Pres- EFM; Lar Esc. da Criança de Maringá; 

Lidia R. D. Silva, EMProf-EIEF; Luiz G. G. Sampaio, EM EMDR-EIEF; Marco A. 

Pimenta, CE-EFM; Centro de  Ed. Esp. para Surdos Mgá-EIEFM; Núcleo Social de 

Maringá, CEI; Aplicação Ped da UEM, CDE- EFM; Octavio Periotto, EM-EIEF; 

Odette A. Rosa, EE MProf-EIEF; Oscar P.dos Santos, E M- EIEF; Parque Itaipu, 

CEDO- EFM; Mariana V Dias, EM Pion- EIEF; Platão, C-EIEFM; Renato Bernardi, 

EMProf-EIEF; Rodrigues Alves, CE- EFM; Rui Barbosa, CE- EFM; Santa Cruz, 

CEIEFM; Santa Maria Goretti, CE- EFM Profis; Silvio M Barros, CE- EFM; Tancredo 

M Santos, CE- EFM; Tomaz E de A Vieira, CE- EFM; Unidade Maringá, C-CEIEFM; 

Unidade Polo, CE-EFM Profis; Vinicius De Moraes, CE-EFM; Vital Brasil, CE- EFM; 

Floriano, EEDE-EF; Odilon Tulio Vargas, EM-EF; Tania V Ferreira, CE- EFM; Centro 

Educ. Prof. Opção; Aparecida L P de Moraes, CMEIPion; SENAI- Centro Educ. 

Profis. de Maringá; Iria de Castro, CMEIProf; José Aniceto, EMProf-EFE; Geração 

Criança, CEI (Escolas que constam do relatório de atividades de 2014 da 3a CIA).  

As escolas mencionadas pertencem em sua maioria à rede pública estadual 

de ensino, não deixando de constar que algumas delas são escolas municipais e 

também particulares. 

O Relatório de Atividades do ano de 2014 apurou o total de atendimentos 

realizados pela PEC no Estado do Paraná, apontando assim um montante total 

daquele ano, porém serão destacados casos específicos de violência ocorridos 

dentro e fora das escolas, ou seja, no ambiente escolar analisando os seguintes 

tipos de atendimentos de ocorrências: 
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a) agressão entre alunos e professores 

b) agressão entre alunos; 

c) ameaças; 

d) consumo de drogas; 

e) dano ao patrimônio público; 

f) porte de arma branca; 

g) buylling 

 

Para o item “a”  foram realizados 184 (cento e oitenta e quatro) atendimentos 

de ocorrências envolvendo agressões entre alunos x professores. Por outro lado, 

agressões entre professores x alunos foram registrados 52 (cinquenta e dois) 

atendimentos. Já casos em que alunos se agridem entre si (item b ) somam um total 

de 2.287 (dois mil duzentos e oitenta e sete) ocorrências. 

Os atendimentos de ocorrências que tem por natureza ameaça (item c ) que 

envolvem professores, alunos e demais pessoas que compõe a comunidade escolar 

marcaram o número de 1.148 (um mil cento e quarenta e oito) no ano de 2014. 

Já o tipo de ocorrência que está contido no (item d ) foram registradas 667 

(seiscentos e sessenta e sete casos), o que revela que é alto o contato de crianças e 

adolescentes com substâncias entorpecentes, lembrando que no Estado do Paraná 

são no total 399 (trezentos e noventa e nove) municípios, podendo fazermos uma 

análise dividindo o número de municípios com o total de ocorrências desta natureza 

chegamos a 1,67 casos por municípios, lembrando é claro que a PEC atende 

escolas estaduais e particulares. 

Os casos de dano ao patrimônio público escolar, ou seja, depredações aos 

prédios e demais bens da escola (item e ) registrou o numerário total de 424 

(quatrocentos e vinte e quatro) ocorrências atendidas pela Polícia Militar do Estado 

do Paraná por meio da Patrulha Escolar Comunitária. Infelizmente, aquele que 

depreda não consegue compreender que o que é público na verdade a ele também 

pertence, ou seja, a escola, praças e parques são de propriedade de todos, inclusive 

sua conservação/manutenção é realizada com dinheiro advindo da arrecadação de 

impostos. 

Situações que envolveram alunos portando armas brancas (item f ) somaram 

um total de 190 (cento e noventa) ocorrências atendidas pela PEC. Muito embora 

pode não parecer perigoso, o simples porte de uma arma branca (canivete, faca, 
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soco inglês) pode facilitar na propagação de violência, psíquica ou física, visto que o 

aluno que se envolve em um briga por exemplo pode vir a ferir gravemente seu 

colega de classe, bem como o simples fato de portar um canivete e ameaçar outro 

aluno, poderá ocasionar a quem sofre a ameaça ser marcado por um ato violento. 

Por fim, casos de bullying (item g ) registraram um montante de 55 (cinquenta 

e cinco) casos atendidos pela Patrulha Escolar, violência esta que acontece muitas 

vezes sem que pais e demais pessoas da comunidade escolar percebam, visto que 

por vezes é considerada pelo agressor como uma brincadeira, para quem a sofre é 

algo marcante e degradante, ferindo nuclearmente sua dignidade humana, 

impedindo por muitas vezes a progressão no que tange à aquisição de 

conhecimento, pois os alunos muitas vezes deixam de frequentar a escola por conta 

deste ato de violência.  
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2 A VIOLÊNCIA NA ESCOLA E A POLÍTICA PÚBLICA DE POL ICIAMENTO 

 

 

Neste segundo capítulo o objetivo é o de aprofundar o conhecimento acerca 

da estrutura e funcionamento da Patrulha Escolar como um instrumento de política 

pública para o combate à violência no âmbito escolar. Especificamente, a pesquisa é 

direcionada para a CIA de Patrulha Escolar Comunitária do município de Maringá/Pr 

e efetiva-se o levantamento dos dados referentes ao atendimento proporcionado por 

esse instrumento de política pública, com dados fornecidos pelo Batalhão de 

Patrulha Escolar Comunitária. 

Terá por fim como objetivo este capítulo abordar o quanto é importante a 

segurança para o aluno que frequenta a escola, traçando um paralelo com as 

ocorrências de violências físicas e/ou psíquicas (bullying) que os alunos sofrem  

mostrando que a segurança nas escolas e salas de aula é fundamental para o 

aprendizagem e desenvolvimento do ser humano, garantindo assim a efetividade do 

que preconiza o artigo 205 da CF/1988, em consonância com o princípio da 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III CF/88). 

 

 

2.1 A PATRULHA ESCOLAR COMUNITÁRIA COMO INSTRUMENTO DE 

GARANTIA À SEGURANÇA PARA A EDUCAÇÃO  

 

 

Este capítulo pretende explicar acerca do que é a Patrulha Escolar 

Comunitária no Estado do Paraná, em razão deste ser o objeto de análise desta 

dissertação. Será discorrido acerca de como se deu sua criação, sua evolução, suas 

diretrizes e, principalmente seu modus operandi, utilizando como fonte de pesquisa 

o documento “Histórico do Batalhão da Patrulha Comunitária” 183.  

Todavia, não poderia deixar de ser constado no presente trabalho acadêmico 

que existem propostas para a unificação das polícias, ou seja, visam a extinção da 

Polícia Militar e da Polícia Civil, criando assim uma nova polícia, una e que englobe 

                                                        
183 PARANÁ. Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária. Patrulha Escolar 
Comunitária , 2015. 
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todas as atribuições investigativas e administrativas, com o fito de assim torná-la 

mais efetiva, de modo a cumprir com suas funções de modo mais efetivo. 

No ano de 2015, foi realizada uma pesquisa pelo Centro de Pesquisas 

Jurídicas Aplicadas – CPJA, da Escola de Direito da FGV em São Paulo e pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o SENASP – Secretaria 

Nacional de Segurança Pública, a qual coletou dados por meio eletrônico. O período 

que compreendeu respostas/dados considerados como válidos pela CPJA se deu 

entre o período de 30/06 a 18/07/2014, a qual foram classificados/controlados pelo 

tipo de polícia existente no Brasil 

Do montante total dos policiais que participaram da pesquisa 65% (sessenta e 

cinco por cento) deles são favoráveis ao fim da justiça militar, ou seja, a justiça 

classificada especial, haja vista sua característica de julgar somente crimes 

cometidos na esfera militar. Se ocorresse a extinção da justiça castrense, os 

policiais militares que cometessem crimes militares não seriam mais por esta 

julgados. 

Neste diapasão, em relação à unificação das polícias, do total de 

entrevistados 21,68% (vinte e um vírgula sessenta e oito por cento) deles são 

favoráveis a junção da Polícia Militar à Civil, criando-se assim novas polícias 

estaduais (de ciclo completo) integradas e civis. Por outro lado, temos o total 8,95% 

(oito vírgula noventa e cinco por cento) dos entrevistados que votaram pela 

unificação das polícias militares com as civis, de modo a se formar novas polícias 

estaduais (de ciclo completo) e militares. 

Por fim, 14,322% (quatorze virgula vinte e dois por cento) dos que 

participaram da pesquisa/coleta de dados optaram pela manutenção do atual 

modelo de polícias estaduais, qual seja, a Polícia Militar ficaria com o dever de 

realizar o patrulhamento ostensivo e a Polícia Civil continuaria a realizar sua função 

de polícia judiciária184.  

Deste modo, mostra-se que ainda existem resistências por parte dos policiais, 

sejam eles civis e militares quando a unificação das polícias, pois como se vê 

claramente na pesquisa realizada, não é possível afirmar que a maioria de agentes 

                                                        
184 LIMA, Renato Sérgio de; BUENO, Samira; SANTOS, Thandara. Opinião dos policiais brasileiros 
sobre reformas e modernização da segurança pública.  Disponível em: 
<http://www.forumseguranca.org.br/storage/download/ApresentacaoFinal.pdf >. Acesso em: 09 nov. 
2015.  
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da segurança pública é favorável à criação de uma polícia uma. Todavia, também 

não é possível afirmar se tal modelo seria mais adequado aos anseios da 

população, pois em outros países a figura da polícia una pode ser vista como 

melhor, porém não é somente este fator que se levaria em conta para uma 

avaliação, mas sim outros de ordem interna e externa.  

Um projeto de trabalho da Polícia Militar do Estado do Paraná, precisamente 

no ano de 1994, foi denominado “Gralha Azul”, que contava com 04 (quatro) viaturas 

para toda região da capital do Estado, sendo que em cada um desses veículos 

oficiais continha 02 (duas) policiais femininas, as quais portavam armas como 

qualquer policial militar.  

Realizavam patrulhamento ostensivo preventivo, bem como permaneciam em 

áreas internas e externas adjacentes dos estabelecimentos estudantis, objetivando 

assim a prevenção antecipada de atos delituosos que poderiam ocorrer. Neste 

momento primário o policiamento era conforme as regras básicas e tradicionais da 

PMPR, pois a ideia central era a repressão pela simples presença local da polícia e 

a celeridade de atendimento das ocorrências que se davam no ambiente escolar e 

no seu entorno. 

Surgiu no ano de 1997 a necessidade de ampliação do programa, passando 

então a adotar o nome de “Paraná Novos Caminhos com mais Segurança Nas 

Escolas, passando a atender as comunidades escolares nos municípios da região 

metropolitana de Curitiba, tais quais Colombo, Pinhais, Piraquara, Almirante 

Tamandaré e Quatro Barras. Aqui o projeto já contava com o trabalho de 12 (doze) 

equipes distribuídas pela capital do Estado, sendo que em cada um dos municípios 

citados continha 01 (uma) equipe exclusiva para tal.  

Os interativos não perduraram por muito tempo, haja vista que o 

patrulhamento e o atendimento de ocorrências policiais no âmbito escolar acabavam 

concorrendo de certo modo com ocorrências comuns, ficando as que envolviam 

alunos, professores delitos na circunscrição escolar em último plano, o que viria a 

desvirtuar o foco principal, que era o atendimento a ocorrências de crimes no 

ambiente escolar. 

Todavia, os reiterados atos de violências nas escolas e em suas 

proximidades fez com que a Polícia Militar criasse uma estratégia preventiva e mais 

duradoura, na forma de um programa que efetivamente funcionasse, ou seja, por 

meio de um planejamento estratégico e programático fosse gradativamente se 
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efetivando no decorrer dos seguintes anos e assim pudesse fortalecer de vez os 

laços com a comunidade escolar de uma vez por todas. 

Segundo consta no histórico do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, 

começaram a ocorrem inúmeros crimes contra a vida e também atos de violência 

contra pessoas de natureza grave. Isso fez com a sensação de segurança do 

ambiente escolar ficasse em baixo índice, de certo modo prejudicando toda a 

comunidade escolar e principalmente a frequência de alunos que nada tinham  a ver 

com acertos de contas que ali aconteciam. 

As violências praticadas no seio das escolas, que atentavam não somente 

contra a vida, mas contra a integridade física de toda comunidade escolar (alunos, 

professores, funcionários e pais) aconteciam conforme apresentado no histórico do 

BPEC na Região Metropolitana de Curitiba, em regiões economicamente mais 

pobres e menos desenvolvidas, porém os trabalhos acabaram perdendo sua força, 

vindo consequentemente a causar um aumento de ocorrências relacionadas a 

ilícitos penais no ambiente escolar. 

Isso fez com que despertasse o Comando da Polícia Militar, por meio da 

Seção de Planejamento e Operações – P/3 (17o Batalhão da PMPR) e também a 

Chefia do Núcleo Regional de Ensino da Área Noroeste. O batalhão tinha como 

responsabilidade o dever funcional de prestar atividades de polícia ostensiva na 

região metropolitana da Capital, onde aconteciam mais ocorrências envolvendo 

alunos da rede pública de ensino. 

Diante da situação fática, a Polícia Militar deu início a um projeto denominado 

“Patrulha Escolar III”, onde buscou-se primeiramente atender as escolas onde eram 

mais frequentes a ocorrência de crimes (Colombo e Piraquara/PR), proporcionando 

desde o início um ambiente mais seguro aos alunos e professores e também 

diretamente proporcionou reflexos na diminuição da evasão escolar. 

 Em 2003, a Assessora Jurídica do Núcleo Regional de Educação da Área 

Noroeste, em conjunto com o então 2o Tenente  do QOPM Wagner de Araújo, sob a 

orientação do Major do QOPM Anselmo José de Oliveira apresentou ao Comando 

da PMPR o Programa “Por uma Escola Mais Segura”, sendo recepcionado e 

implementado tanto na Capital do Estado, quando nos municípios da Região 

Metropolitana.  

Tal Programa tinha como objetivo estabelecer uma parceria entre a Polícia 

Militar, a Secretaria de Estado da Educação, que se faria representada pelo Núcleo 
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Regional de Ensino, a Comunidade escolar (alunos, pais, professores, diretores, 

funcionários administração e colaboradores), contando ainda com o primordial apoio 

das instituições e autoridades daquelas localidades, além do poder executivo, 

legislativo e judiciário. 

Aprovado pelo Comando da Polícia Militar do Estado e firmado por meio da 

Patrulha Escolar com base na Diretriz 004/2003 – PM/3 – Patrulha Escolar, o até 

então Projeto da Patrulha Escolar III acabou por ganhar mais força, indo além de um 

projeto institucionalizado, pois passou a ser implementado em mais comunidades 

escolares, sofrendo melhorias com o decorrer dos anos e sendo estruturado para se 

enquadrar na filosofia e estratégias do policiamento comunitário, tonando-se assim 

um Programa do Governo do Estado. 

O lançamento oficial do programa se deu em fevereiro de 2004 com a 

denominação de “Patrulha Escolar Comunitária”. De início formaram-se 65 (sessenta 

e cinco) policiais militares que atuariam em Curitiba e Região Metropolitana e 80 

(oitenta) para a cidade de Londrina. 

Para melhor coordenar os militares, foi criado a Coordenação Estadual 

Operacional, vinculada diretamente ao Estado-Maior da Polícia Militar do Paraná, a 

qual é composta por Oficiais e Praças e um representante da Secretaria de Estado 

da Educação. É de responsabilidade da Coordenação Estadual a capacitação 

profissional dos militares e dos civis vinculados ao NRE e às escolas estaduais, 

além de apresentarem assessoria técnica junto a SEED entre os anos de 2004 a 

2008 e, funcionando ainda como apoio ao Programa e de seus profissionais que 

foram formados para a realização deste tipo especial de policiamento ostensivo. 

 

2.1.1 Diretrizes da política pública 

 

A Polícia Militar do Estado do Paraná tem na Lei 6774, de 08 de janeiro de 

1976185 o estabelecimento da Organização Básica da PMPR, a qual foi revogada no 

ano de 2010 pela Lei 16575 de 20 de setembro de 2010186, a qual dispõe que a 

Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR) destina-se à preservação da ordem 
                                                        
185 PARANÁ. Casa Civil do Governo do Estado do Paraná.  Disponível em: 
<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=8748&codItemAto
=89950>. Acesso em: 10 nov. 2015. 
186 PARANÁ. Casa Civil do Governo do Estado do Paraná.  Disponível em: 
<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=56275&codItemAt
o=436679>. Acesso em: 10 nov. 2015. 
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pública, à polícia ostensiva, à execução de atividades de defesa civil, além de outras 

atribuições previstas na legislação Federal 187e estadual 188. 

A criação da Patrulha Escolar Comunitária da Polícia Militar do Estado do 

Paraná foi criada por meio do Decreto nº 2348 – 19/03/2008 (ANEXO) originando-se 

as Unidades Operacionais, ficando instituído no artigo 1º que: 

 

Ficam criadas no âmbito da Polícia Militar do Paraná as seguintes Unidades 
Operacionais: 
I – Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária – BPEC, encarregada do 
policiamento ostensivo e permanente em áreas internas, externas e 
adjacentes dos estabelecimentos de ensino do Estado, atuando 
supletivamente na repressão a crimes e atos infracionais, visando a 
segurança de alunos, a consultoria aos diretores quanto à segurança e 
ainda a interação com a comunidade escolar e pais de alunos. 

.  

Pautando-se nos direitos e garantias fundamentais e, principalmente no que 

concerne aos mandamentos contidos na Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988189 , dentre eles o direito à educação como meio de se efetivar a 

promoção humana e, consequentemente, estabelecer a dignidade da pessoa 

humana, foi o que inspirou na elaboração da Constituição do Estado do Paraná foi 

criada190. 

Utilizando-se, principalmente da busca pela efetivação e inviolabilidade dos 

direitos e garantias fundamentais, os representantes do povo paranaense lavraram 

tal documento, buscando garantir/efetivar/aplicar no dia a dia do povo do Estado do 

Paraná os direitos que a eles foram conferidos pela Lei maior, leia-se, Constituição 

Federal de 1988. Ou seja, é por meio desses instrumentos normativos que a Polícia 

Militar do Estado do Paraná se pautou quando da criação da Patrulha Escolar 

Comunitária. 

Ainda, é citada como outra fonte inspiradora para a criação de tal política 

pública, o Estatuto de Criança e do Adolescente, que nada mais é do que uma Lei 

                                                        
187 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 205.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.  
Acesso em: 10 nov.2015. 
188 PARANÁ. Casa Civil do Governo do Estado do Paraná.  Disponível em: 
<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=56275&codItemAt
o=436679>. Acesso em: 10 nov. 2015 
189 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 205.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.  
Acesso em: 10 nov.2015. 
190 PARANÁ. Casa Civil do Governo do Estado do Paraná.  Disponível em: 
<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=56275&codItemAt
o=436679>. Acesso em: 11 nov. 2015 
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que cria condições de exigibilidade para a efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes que estão preconizados pontualmente no artigo 227 da Constituição 

da República Federativa do Brasil191, principalmente o desenvolvimento pessoal e 

social. 

Deste modo, verifica-se que o respeito à norma constitucional e às demais 

leis infraconstitucionais, ou seja, aquelas que foram criadas pelo legislador em 

consonância com o que dispõe a Constituição Federal e que estabelece Kelsen192 

como uma pirâmide, onde no topo temos a CF/88 e abaixo dela as demais outras 

leis, chamadas de infraconstitucionais. 

Foi com base nas legislações existentes  no ordenamento jurídico que a 

Polícia Militar do Estado do Paraná tomou como norte para a criação e 

principalmente para traçar os objetivos da Patrulha Escolar Comunitária – PEC, que 

tende a garantir ao aluno e demais que compõe o ambiente escolar o direito ao 

acesso à educação, fazendo seu patrulhamento ostensivo com o fito de coibir a 

ocorrência de crimes dentro e fora das escolas do Estado do Paraná, por meio da 

efetivação de seus objetivos.  

 

2.1.2 Objetivos 

 

A principal função da Patrulha Escolar Comunitária é a prevenção, ficando em 

segundo plano a repressão a crimes e atos infracionais. A prevenção dar-se-á 

através da Polícia Comunitária que, pela aproximação na escola, ampliará a 

segurança, proporcionando esclarecimento de dúvidas sobre o trabalho policial e 

assessoramento à escola quanto à segurança, e ainda a interação com a 

comunidade escolar e com as autoridades locais. 

O Projeto está divido em cinco etapas específicas: 

I Etapa: 

Avaliação das instalações do estabelecimento quanto à segurança que estas 

proporcionaram ou não, com sugestões de aprimoramento e adaptações. 

                                                        
191 BRASIL. Art.227.  Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso  em: 11 nov. 
2015. 
192 LEITE, Gisele. A tese de Hans Kelsen, a norma fundamental e o conceito de justiça. Âmbito 
Jurídico. com.br. Disponível em: < http://ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13905&revista_caderno=15>. Acesso 
em: 11 jan. 2015. 
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Emissão de laudo de segurança pela PMPR e Educação, que deverá instruir 

os pedidos de verbas para reparos e adaptações junto à FUNDEPAR. 

II Etapa: 

Coleta de informações para formação de diagnósticos e estabelecimento de 

metas a curto, médio e longo prazo. 

Esta coleta dar-se-á através da dinâmica aplicada pela PMPR/ESCOLA/NRE 

junto à comunidade escolar, visando identificar os problemas comuns, buscar 

soluções, refletir sobre papéis de cada segmento, obter compromissos em cada 

segmento. 

III Etapa:  

Caberá à administração e comunidade escolar, após a análise das 

informações coletadas a concretização das ideias, a tomada de providências, as 

mudanças de procedimentos. 

IV Etapa:  

Palestras 

As palestras fornecerão informações à comunidade escolar visando a 

conscientização e conhecimento que lhes possibilitem as mudanças de 

procedimentos, de acordo com o apurado na etapa anterior. Estão previstas 

palestras para todos os segmentos da comunidade escolar. 

Para os pais: Serão inicialmente proferidas palestras sobre a segurança e 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Para os alunos: Serão inicialmente proferidas palestras sobre a segurança e 

paz e autoestima; 

Para os professores: Serão proferidas palestras sobre segurança e disciplina; 

Para os funcionários: Serão proferidas palestras sobre segurança e 

treinamento para situações de risco e conflito. 

V Etapa:  

Plano de segurança. 

Nesta fase será elaborado um Plano de Segurança, por comissão de 

representantes de cada segmento da comunidade escolar, NRE e PMPR, onde 

estarão registrados toda a evolução havia no grupo, bem como quais as regras a 

serem seguidas pelo grupo, a partir de então, visando o aumento da segurança. 
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2.1.3 Funcionamento – Execução 

 

A Patrulha Escolar atuará precipuamente na prevenção, através de ações 

proativas, atuando supletivamente na repressão de crimes e atos infracionais. 

A prevenção dar-se-á através da filosofia da Polícia Comunitária, podendo 

integrar o Policiamento Comunitário, caso o bairro esteja inserido entre os 

contemplados com essa modalidade de Policiamento. 

Através da Patrulha Escolar, pela aproximação na escola, se ampliará a 

segurança, proporcionando esclarecimento de dúvidas sobre o trabalho policial e 

assessoramento à escola quanto à segurança, e ainda a interação com a 

comunidade escolar e com as autoridades locais. 

O emprego dos efetivos da Patrulha Escolar em atividades repressivas 

deverá, em princípio, ser evitado. 

O uso de vestes balísticas pelos integrantes da Patrulha escolar é obrigatório. 

O policiamento velado deverá apoiar as atividades da Patrulha Escolar, sob 

coordenação da 2a Seção da OPM. 

Para ativação da Patrulha Escolar as viaturas serão caracterizadas, viaturas 

tipo sedan, sem compartimento de presos, com a inscrição Patrulha Escolar, com 

rádios VHF FM. 

Dentro de 30 (trinta) dias as UOpA, através dos respectivos comando 

intermediários deverão encaminhar ao Chefe do Estado Maior a relação das 

escolas, diretores e roteiros de patrulhamento das patrulhas escolares, existentes e 

o necessário para se adequar as normas da presente diretriz, após a chegada dos 

relatórios à PM/3, em conjunto com os Comando Intermediários estabelecerá 

cronograma e custos para efetivação da Patrulha Escolar no Paraná, a ser aprovada 

pelo Comando Geral. 

 

2.1.4 Estrutura 

 

Cada UOpA da PMPR deverá manter por Cia o mínimo de uma Patrulha 

Escolar por turno, sendo ideal uma para cada 8 (oito) escolas estaduais, 

estabelecendo-se a PM/3, em conjunto com a Coordenação da Implantação de 

Polícia Comunitária, a responsável pela doutrina de atuação em Policiamento. 
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O Comando do Policiamento da Capital deverá designar uma coordenação da 

patrulha escolar para Curitiba e RM, a qual fará o treinamento e reciclagem do 

pessoal, operacionalizando a presente diretriz para a RMC. 

Caberá também a essa coordenação a reciclagem de policiais do serviço 

administrativo que serão relocados para a atividade Patrulha Escolar. 

O Núcleo Regional de Ensino de Curitiba fornecerá apoio operacionalização 

dessa coordenação, ficando o oficial designado para a função também com a 

incumbência de manter a ligação com o núcleo, que indicará um contato por parte 

do Núcleo de Educação. 

A fim de atingir essas metas o atual efetivo das patrulhas escolares deverá 

ser treinado e mantido reciclado e atualizado, podendo tal treinamento ser feito pelos 

integrantes da Polícia Comunitária. 

De acordo com o efetivo da OPM, os turnos poderão ser das 07h00 as 15h00 

e das 15h00 as 23h00, ou três turnos a partir das 06h30 min até 23h30 min, 

podendo as viaturas ser compostas com 1 ou 2 PM’s, preferencialmente policiais 

femininas, dependendo da área onde estiver localizada a escola. 

A atuação da Patrulha Escolar é inicialmente preventiva. As ocorrências serão 

atendidas pela viatura mais próxima, de acordo com a gravidade da ocorrência. 

O CPC e os comandantes de OPM deverão dar prioridade ao trabalho da 

Patrulha Escolar, não desviando a mesma de sua finalidade. 

A viatura policial deverá cumprir cartão programa, de modo a visitar todas as 

escolas em seu turno (inclusive Municipais e particulares), priorizando as escolas 

estaduais, e os horários de entrada e saída das escolas mais problemáticas. 

Através de ações integradas com outros órgãos interessados, dever-se-á 

fiscalizar o comercio nas proximidades de escolas estaduais, quanto a jogos, venda 

de cigarros, de bebidas alcoólicas, e outras de caráter prejudicial ao sadio 

desenvolvimento das crianças, adolescentes e jovens. 

Através do trânsito serão feitas operações visando reprimir o abuso e 

infrações nas proximidades de escolas, sob a coordenação do CPC ou dos 

Comandantes da OPM’s. 

Através dos pelotões RONE serão feitos arrastões e operações PM, visando 

retirar marginais e desocupados das proximidades das escolas, sob coordenação do 

CPC/Uop. 
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A pedido dos Diretores de Escolas e com conhecimento do Ministério Público 

poder-se-á efetuar revistas em escolares, quando houver fundada suspeita de que 

alunos estejam portando, armas, drogas ou petrechos proibidos, conforme o parecer 

da Justiça: 

Em suma, a Patrulha Escolar tem o direito/dever de atender às solicitações 

dos senhores diretores de entidades de ensino, exercendo o patrulhamento no 

âmbito das respectivas escolas, encetando as diligências necessárias no sentido de 

coibir a pratica de atos ilícitos, inclusive, procedendo à revista pessoal. É 

recomendável apenas que toda e qualquer atividade, em face da particular condição 

do público alvo, seres em formação, seja exercida com a cautela e parcimônia 

possível, evitando-se procedimento que possam causar situações vexatórias ou de 

constrangimento injustificado.  

Outras ações de interesse policial militar. 

 

 

2.2 A CIA DE PATRULHA ESCOLAR COMUNITÁRIA DE MARINGÁ 

 

 

Procedendo a análise dos dados fornecidos pelo Comando do Batalhão de 

Patrulha Escolar Comunitária que, como já mencionado, tem sede em Curitiba/PR, 

verifica-se que os dados contidos em tal relatório aparentemente no que tange a 

quantidade de efetivo (policiais) teve um significativo aumento em especial na cidade 

de Maringá/PR, local onde situa-se a sede da 3a CIA da Patrulha Escolar 

Comunitária, objeto do presente trabalho acadêmico. 

Verifica-se no comparativo que as planilhas do ano de 2012 e de 2015 

tiveram algumas alterações que correspondem a nomenclatura/títulos das colunas 

que constam os dados relativos aos citados anos. 

Na planilha fornecida com os dados coletados durante o ano de 2012 verifica-

se os seguintes títulos nas colunas: 

a) População IBGE; 

b) População Escolar; 

c) População Escolar Atendida; 

d) Escolas Atendidas; 

e) Escolas Existentes; 
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f) Número de Alunos na Rede Estadual; 

g) Efetivo BPEC; 

h) Efetivo Ideal; 

i) Número de Viaturas. 

Em contra partida, a planilha preenchida com os dados coletados pelo 

Comando do BPEC alusivo ao ano de 2015 contempla as seguintes nomenclaturas 

das colunas onde constam os elementos/referenciais. 

a) Número de Escolas Estaduais Total; 

b) Número de Alunos da Rede Estadual de Ensino; 

c) Número de Escolas Atendidas com Exclusividade; 

d) Número de Alunos Atendidos na Rede Estadual de Ensino; 

e) Efetivo Atual; 

f) Efetivo Previsão; 

g) Diferença de Efetivo Atual x Previsão. 

 

 

2.3  A PESQUISA 

 

 

Os dados coletados junto ao Comando do BPEC proporcionaram a análise 

das ocorrências atendidas pela política pública no âmbito estadual e nos municípios 

abrangidos pela 3a CIA da Patrulha Escolar Comunitária, que tem como sede a 

cidade de Maringá/PR e atende a 25 (vinte e cinco) municípios vinculados ao Núcleo 

Regional de Ensino. 

Foram computadas as atividades do BPEC em relatórios que compreendem o 

período de 2012 a 2014, porém estes dados estão agrupados conforme divisão de 

ocorrências a nível estadual e municipal. Dentre elas, foram destacadas as que têm 

laços com a presente pesquisa, com o fito de propiciar ao leitor a identificação de 

quais são os problemas relacionados à violência mais presentes no dia a dia da 

comunidade escolar e que dificultam o acesso a segurança no âmbito da escola. 

Além disso, foram elencados os atos que são chamados de violências 

“duras”, por autores como Abramovay e Chesnais, e que constam no código penal 
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brasileiro: “são aquelas  interações facilmente reconhecidas como violentas , seja 

pelos envolvidos ou por observadores, inclusive por estarem tipificadas no código 

penal”193.  São elas as agressões físicas, furtos, ameaças, comércio e tráfico de 

drogas, porte de armas e danos ao patrimônio. 

No quadro apresentado a seguir constam os dados computados pelo BPEC 

do Paraná no período compreendido entre 2012 a 2014, que se referem à coleta de 

dados realizada a nível estadual, captado pelas Companhias de Patrulha Escolar 

Comunitárias, as quais atendem de modo exclusivo ou não os 25 (vinte e cinco 

municípios)  municípios do NRE de Maringá. 

 

Quadro 1: Ocorrências atendidas pelo BPEC do Paraná no período de 2012 a 2014, a nível estadual.   

 

Tipo 

Quantidade de 

ocorrências-2012 

Quantidade de 

ocorrências-2013 

Quantidade de 

ocorrências-2014 

Atend. ocorrência 

agressão aluno e prof. 

72 97 102 

Agressão entre alunos 1029 1083 1138 

Ameaça 460 467 521 

Atend.ocorrência 

envolvendo drogas 

375 385 435 

Dano ao patrimônio 

público 

187 213 228 

Porte de arma branca 28 31 75 

Bullying 21 15 18 

Fonte: O autor. 

Pode ser observado na análise dos dados apresentado que somente diminuiu 

a quantidade de ocorrências de casos de bullying em 2013, mas que voltou a 

aumentar em 2014. As outras ocorrências analisadas tiveram seu número 

aumentado progressivamente com o decorrer dos anos. 

Dentre as diligências de pesquisa realizada, destacamos os dados que se 

referem exclusivamente aos municípios atendidos pela 3a CIA da Patrulha Escolar 

Comunitária, conforme quadro a seguir: 

                                                        
193 ABRAMOVAY, Miriam (Coord.); CUNHA, Anna Lúcia; CALAF, Priscila Pinto. Revelando tramas, 
descobrindo segredos:  violência e convivência nas escolas. Brasília: Rede de Informação 
Tecnológica Latino-americana- RITLA, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal- 
SEEDF, 2009. p. 275. 
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Quadro 2: Relatório de Atividades do BPEC/PR  de 2012 a  2014 – 3ª Cia – 1º Pelotão (Maringá/PR). 
 

Tipo 

Quantidade de 

ocorrências-2012 

Quantidade de 

ocorrências-2013 

Quantidade de 

ocorrências-2014 

Atend. ocorrência 

agressão aluno e 

prof. 

3 7 15 

Agressão entre 

alunos 

27 49 120 

Ameaça 15 27 41 

Atend.ocorrência 

envolvendo drogas 

5 14 16 

Dano ao patrimônio 

público 

3 10 28 

Porte de arma 

branca 

0 3 5 

Bullying 2 3 5 

Fonte: O autor. 
 

 A análise dos dados não mostra nenhuma diferença significativa na 

progressão da quantidade de ocorrências atendidas no município de Maringá, 

comparativamente com os dados apresentados no Paraná.  Nesse município os 

números indicam que as ações de violência escolar aumentaram, conforme registra 

o atendimento realizado pela Patrulha Escolar. 

Diante do conjunto de informações ora arrecadadas, são expostos a seguir os 

dados (ocorrências) julgados mais relevantes para a presente pesquisa. 

Os gráficos apresentados abaixo permitem uma melhor compreensão acerca 

dos resultados da pesquisa com relação aos atos de violência estudados. 
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              Gráfico 1: Número de ocorrências de cada categoria no Paraná (somando todos os anos) 
               Fonte: Pesquisa realizada pelo autor. 

 

 
           Gráfico 2: Número de ocorrências de cada categoria em Maringá (somando todos os anos). 
           Fonte: Pesquisa realizada pelo autor. 

 

 A análise permite concluir que a agressão entre alunos é o ato de violência 

“dura” de maior número de atendimentos pela Patrulha Escolar, tanto a nível 

estadual quanto municipal, no período compreendido entre 2012 a 

2014.Comparativamente com os outros atos de violência “dura”, somente se 

diferenciam de Maringá em relação ao Estado os casos envolvendo drogas, que são 

em um número menor. Nos outros casos, os números são equivalentes. A seguir, 

são apresentados e analisados os casos separadamente: 
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2.3.1 Atendimento de ocorrências de agressão entre alunos x professores 

 

 

O número de atendimentos de ocorrências de agressões físicas envolvendo 

alunos x professores aumentou significativamente no período de 2012 a 2014, tanto  

a nível estadual quanto a nível municipal, no que tange aos municípios objeto da 

pesquisa como mostra o gráfico 3. 

 

 
                 Gráfico 3: Proporção do número de ocorrências de agressão entre alunos x professores. 
                 Fonte: Pesquisa realizada pelo autor. 
 

Os números indicam que, no Paraná, o número de ocorrências envolvendo 

agressões entre alunos e professores era de 2,8 (dois vírgula oito) %, subindo para 

3,5 (três vírgula cinco) % em 2013 e atingindo 3,4 (três vírgula quatro) % em 2014. A 

nível de município, os índices eram de 2,3 (dois vírgula três) % em 2012, 

alcançaram 5,6 (cinco vírgula seis) % em 2013 e 5,7 (cinco vírgula sete)% em 2014. 

Comparando os resultados, conclui-se que o número de ocorrências de agressões 

entre alunos e professores tem aumentado. 

Tal resultado vem de encontro com a realidade a qual se referem autores 

como Cassio Marcelo Mochi: 

   

A escola não está imune aos processos sociais que transformam a condição 
humana, ainda que ela seja agente de transformação, ela não escapa dos 
reflexos das crises da própria sociedade, sendo assim, no tocante à 
violência, ‘a escola entra neste debate contemporâneo sobre a violência, 
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ora como vítima da violência externa, ora como algoz, quando vista como 
uma instituição com sua cota própria de violência’194. 

 

Deste modo, apesar da ação diretamente realizada pela 3a CIA de Patrulha 

Escolar Comunitária, o aumento dos índices de agressão entre envolvendo alunos e 

professores reflete a crise da autoridade representada pelo professor e contestada 

por aqueles que não veem a figura do docente como aquele que pode lhe propiciar o 

conhecimento necessário tanto para o seu desenvolvimento como para lhe preparar 

para a vida em sociedade. 

As formas tradicionais de disciplina utilizadas para tentar proibir o problema 

da violência já não podem mais ser aplicadas atualmente, pois tendem a acentuar a 

violência. 

Com isso, o que se vê é uma crise da autoridade tanto dentro quanto fora da 

escola, e com isso os papeis do professor e do aluno se perdem, tanto quanto o da 

autoridade dos pais sobre os filhos. A escola, portanto, reflete a situação da falta de 

autoridade familiar que acontece na sociedade. 

 

2.3.2  Atendimento de ocorrências de agressão entre  alunos 

 

Da mesma forma que os dados anteriores, aqueles que mostram a agressão 

entre alunos também tiveram um aumento significativo no período de 2012 a 2014, 

tanto no âmbito estadual quanto municipal, sendo que esse tipo de ocorrência é o 

que teve o maior número de atendimentos pela 3a CIA de Patrulha Escolar 

Comunitária. 

Dentre esses registros de agressão estão os casos de violência física 

somente, excluindo-se a violência psíquica ou verbal. Podemos observar essa 

evolução no gráfico 4. 

                                                        
194 MOCHI, Cassio Marcelo. A violência na escola: no âmbito do direito educacional e seus reflexos 
nos direitos da personalidade. 1. ed. Maringá: IDDM Editora, 2013. p. 134, grifo do autor. 
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                  Gráfico 4: Proporção do número de ocorrências de agressão entre alunos 
               Fonte: Pesquisa realizada pelo autor. 

 

Os números indicam que, no Paraná, o número de ocorrências envolvendo 

agressões entre alunos era de 31,7 (trinta e um vírgula sete) % em 2012, subindo 

para 33,3 (trinta e três vírgula três) % em 2013 e atingindo 35,0 (trinta e cinco) % em 

2014. No município de Maringá, os índices eram de 13,8 (treze vírgula oito) % em 

2012, alcançaram 25,0 (vinte e cinco) % em 2013 e 61,2(sessenta e um vírgula 

dois)% em 2014. Comparando os resultados, conclui-se que o número de 

ocorrências de agressões entre alunos tem aumentado, observando-se um aumento 

muito maior no município de Maringá do que no estado do Paraná. 

A violência entre os alunos não é resultado somente do relacionamento entre 

eles dentro da escola, mas passa por fatores que muitas vezes vão além do espaço 

escolar. 

 

A violência e os maus tratos entre os alunos é um fenômeno que precisa ser 
estudado para atender a grande quantidade de fatores que derivam da 
situação evolutiva dos protagonistas, de suas condições de vida, e de suas 
perspectivas de futuro195. 
 

Portanto, nem a escola, nem a Patrulha Escolar têm controle desses fatores 

sociais externos variáveis e, muitas vezes não tem consciência da sua existência. 

                                                        
195 RUIZ, Rosario Ortega, 2005, p. 30 apud MOCHI, Cassio Marcelo. A violência na escola: no 
âmbito do direito educacional e seus reflexos nos direitos da personalidade. 1. ed. Maringá: IDDM 
Editora, 2013. p. 137. 
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2.3.3  Atendimento de ocorrências de ameaça 

 

É alarmante o índice registrado na pesquisa no que se refere à ameaça como 

um fator de violência dentro da escola.  

Os dados registrados no gráfico 5 indicam que, no Paraná, os índices foram 

de 31,8 (trinta e um vírgula oito) % em 2012; 32,3 (trinta e dois vírgula três) % em 

2013 e 36,0 (trinta e seis) % em 2014. Já no município de Maringá, os índices foram 

de 18,1(dezoito vírgula um)% em 2012, 32,5 (trinta e dois vírgula cinco)% em 2013 e 

49,4 (quarenta e nove vírgula quatro)% em 2014. 

Portanto, é constatado um crescimento desse tipo de violência no período 

compreendido entre os anos de 2012 a 2014, tanto a nível estadual quando a nível 

municipal, com um aumento muito maior registrado no município de Maringá 

comparativamente com o Paraná. 

 

 
                           Gráfico 5: Proporção do número de atendimento de ocorrências de ameaças 
                           Fonte: Pesquisa realizada pelo autor. 
 

No mesmo sentido, o 9o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2015196 

registra que 54% (cinquenta e quatro vírgula oito por cento) dos diretores das 

escolas responderam que percebem a agressão verbal ou física de alunos a 

                                                        
196 FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA. 9º Anuário brasileiro de segurança pública 2015 , ano 9, 
2015. Disponível em:  
http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//anuario_2015.retificado_.pdf.. Acesso em: 26 
nov. 2015. 
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professores ou funcionários da escola e 76,3% (setenta e seis vírgula três por cento) 

registraram a agressão verbal ou física de alunos a outros alunos no âmbito escolar. 

 

2.3.4   Atendimento de ocorrências de bullying 

 

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar publicada em 2013197 revelou que 

35,3% (trinta e cinco vírgula três por cento) de alunos do nono ano do ensino 

fundamental sofreram humilhações por parte de colegas da escola nos trinta dias 

que antecederam a pesquisa, sendo que a ocorrência desta situação foi computada 

por um número maior de alunos do ensino privado (39,8% - trinta e nove vírgula oito 

por cento) do que no ensino público (34,4% - trinta e quatro vírgula quatro por 

cento). 

Por esses dados podemos inferir a existência de comportamentos violentos 

no âmbito escolar, dentre os quais as agressões, os assédios e as ações 

desrespeitosas realizadas de maneira recorrente e intencional, classificados como 

bullying. 

Neste presente trabalho foi analisado que, no Estado do Paraná, houve uma 

diminuição nos casos de bullying registrados pela 3a CIA da PEC no ano de 2013 

em comparação com 2012, mas que voltaram a crescer em 2014, embora não 

atingissem os mesmo índices do ano de 2012, quando foi constatado o maior 

número de casos desta natureza. 

 

                                                        
197 FÓRUM DE SEGURANÇA PÚBLICA. 9º Anuário brasileiro de segurança pública 2015 , ano 9, 
2015. Disponível em:  
http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//anuario_2015.retificado_.pdf.. Acesso em: 26 
nov. 2015. 
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                       Gráfico 6: Proporção do número de atendimento de ocorrências de bullying. 

          Fonte: Pesquisa realizada pelo autor. 

 

Nos municípios atendidos pela 3a CIA da Patrulha Escolar Comunitária que 

estão vinculados ao Núcleo Regional de Maringá houve aumento significativo nos 

casos de bullying registrados, como demonstra o gráfico 6. Os dados indicam que 

em 2012 foram registrados 38,9 (trinta e oito vírgula nove)% de ocorrências, 

baixando para 27,8 (vinte e sete vírgula oito) % em 2013 e subindo novamente para 

33,3 (trinta e três vírgula três) % em 2014 no Estado do Paraná; já no município de 

Maringá foram registrados 20,0 (vinte)% dos casos em 2012, subindo para 30,0 

(trinta) % em 2013 e mais ainda, para 50,0 (cinquenta)% em 2014. Portanto, em 

2014 o quadro de ocorrências de bullying inverteu-se em relação a 2012, pois, 

mesmo tendo aumentado os casos em 2014 com relação a 2013, o Paraná ainda 

mostrou-se abaixo dos casos de bullying, em comparação com o município de 

Maringá, cujos índices cresceram de forma alarmante. 

O bullying é um termo adotado para explicar qualquer tipo de comportamento 

agressivo, cruel, proposital e sistemático198. Mas para este trabalho o termo será 

abordado somente no contexto escolar, apoiado no conceito de que 

 

 

 

                                                        
198 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas nas escolas. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2010. 
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A expressão bullying corresponde a uma conjunto de atitudes de violência 
física e/ou psicológica, de caráter intencional e repetitivo, praticado por um 
bully (agressor) contra uma ou mais vítimas que se encontram 
impossibilitadas de se defender199. 
 

Como na escola as interrelações pessoais são fundamentais para o 

desenvolvimento dos alunos, é necessário que sejam realizadas propostas de 

enfrentamento para lidar com o fenômeno, que dissemina o preconceito e a 

intolerância, em proporções cada vez maiores, contando para isso com instrumentos 

de políticas públicas eficazes como a Patrulha Escolar Comunitária. 

 

[...] no Brasil os primeiros estudos sobre bullying são recentes e a 
sociedade, assim como a comunidade escolar, só percebeu a existência do 
bullying, quando o mesmo já tinha atingido proporções que colocaram, e 
ainda colocam, em risco a continuidade da própria escola, como espaço de 
formação e transformação de conhecimento, assim como, preparar os 
alunos para assumirem de forma responsável e ética, os seus respectivos 
papéis na continuidade da história da humanidade200.  
 

O bullying é uma forma de violência que se manifesta com muita intensidade 

na escola, podendo ser a fase inicial da manifestação da violência, cujo 

desenvolvimento poderá atingir outros tipos de agressões ainda maiores. 

 

2.3.5  Atendimento de ocorrências envolvendo drogas  

 

Os resultados da pesquisa apontaram para um crescimento considerável no 

que concerne ao envolvimento de alunos com substâncias psicoativas não 

regulamentadas pela ANVISA, tanto a nível municipal quanto estadual. 

É importante frisar que o número de escolas atendidas no período de 2012 a 

2014 não sofreu alterações em relação à sua quantidade, mantendo-se o número de 

25 municípios atendidos pela 3a CIA da PEC de Maringá. 

             

                                                        
199 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Bullying: mentes perigosas nas escolas. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2010.p. 21. 
200 MOCHI, Cassio Marcelo. A violência na escola: no âmbito do direito educacional e seus reflexos 
nos direitos da personalidade. 1. ed. Maringá: IDDM Editora, 2013. p. 144. 



109 

 

 
             Gráfico 7: Proporção do número de atendimento de ocorrências envolvendo drogas 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor. 

 

Tais dados do gráfico 7 indicam que a proporção do número de atendimento 

de ocorrências envolvendo drogas passou de 31,4 (trinta e um vírgula quatro)% em 

2012, 32,2 (trinta e dois vírgula dois) % em 2013 e 36,4 (trinta e seis vírgula quatro) 

% em 2014 no Paraná. Já em Maringá essa proporção foi de 14,3 (quatorze  vírgula 

três) % em 2012, aumentando para 40,0 (quarenta) % em 2013 e para 45,7 

(quarenta e cinco vírgula sete)% em 2014, indicando um aumento significativo 

dessas ocorrências em 2013 e 2014 no município em comparação com o Paraná. 

É importante estabelecer a relação entre as drogas e a violência, pois 

segundo Sapori 201 , as drogas podem ocorrem em três contextos: sob efeitos 

psíquico farmacológicos, sob o qual alguns indivíduos podem se tornar irracionais a 

ponto de agirem de forma violenta; sob a formação de compulsão econômica, 

compreendido como potencial que a dependência da droga tem para compelir os 

crimes contra o patrimônio como furtos/roubos e depredações e, por último, a 

violência sistêmica que se relaciona as disputas entre traficantes punições por 

dívidas não pagas, dentre outros conflitos. 

                                                        
201 SAPORI, L uis Flávio. A segurança pública no Brasil  : desafios e perspectivas. Rio de Janeiro: 
Editora Fundação Getúlio Vargas, 2007. 
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Tais contextos influenciam diretamente a escola a partir do princípio de que 

os usuários estão fazendo parte do seu contexto, transformando o ambiente escolar 

em um território de violência e segurança. 

 

2.3. 6  Atendimento de ocorrências de dano ao patri mônio 

 

Concordando com o 9o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2015202, 

que registrou o montante de 44,7% (quarenta e quatro vírgula sete por cento) das 

escolas do país com sinais de depredação, como vidro, portas e janelas quebradas, 

lâmpadas estouradas, entre outros, os dados da atual pesquisa também apontaram 

para um aumento crescente de ocorrências de danos ao patrimônio público, tanto a 

nível estadual quanto a nível municipal, como indica o gráfico 8. Nesse gráfico, os 

resultados indicam que  a proporção do número de atendimento de ocorrências de 

danos ao patrimônio no estado do Paraná passou de 29,8 (vinte e nove vírgula oito) 

% em 2012 para 33,9 (trinta e três vírgula nove) % em 2013 e 36,3 (trinta e seis 

vírgula três) % em 2014, mostrando um aumento pequeno de um ano em relação ao 

outro. Em compensação, no município de Maringá os índices passaram de 7,3 (sete 

vírgula três)% em 2012, para 24,4 (vinte e quatro vírgula quatro) % em 2013 e para 

68,3% (sessenta e oito vírgula três) em 2014, registrando assim um aumento 

significativo nos números em relação ao município de Maringá. 

 
             Gráfico 8: Proporção do número de atendimento de ocorrências de danos ao patrimônio. 

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor. 

                                                        
202 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 9º Anuário brasileiro de segurança pública 
2015, ano 9, 2015. Disponível em: 
http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//anuario_2015.retificado_.pdf.. Acesso em: 26 
nov. 2015. 
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Conforme Mochi afirma: “as condições materiais dos prédios e outros 

aparelhos necessários a sua existência é apenas um dos componentes que 

constituem uma boa escola”203 . 

Tal afirmativa revela que a estrutura material da escola tem importância no 

conceito de uma boa escola, o que induz a conclusão de que uma escola depredada 

não permite a sociedade  enxergá-la como uma instituição de ensino de qualidade, 

inclusive o próprio aluno. 

 

Pois a Escola é resultado de uma somatória de variáveis, e estas têm que 
se apresentar de forma harmoniosa, até porque, para a maioria dos alunos, 
este será um dos poucos espaços físicos organizados que eles terão 
contato e participarão, durante parte da jornada de sua formação204. 

  

Assim, a escola deve apresentar, de acordo com Abramovay205 , “[...] um 

ambiente organizado, limpo, com professores considerados bons pelos alunos e que 

ofereça uma merenda de boa qualidade pode fazer com que todos se sintam mais 

motivados e tenham pela escola preço e respeito”. 

 

2.3.7  Atendimento de ocorrências envolvendo porte de arma branca 

 

O porte de arma branca pelos alunos das escolas não é algo corriqueiro, mas, 

por ser um indicativo de violência consideramos importante sua abordagem nesse 

trabalho científico. Os dados revelaram que da mesma forma dos outros aspectos de 

violência analisados, este também registrou aumento de ocorrência como observado 

nos demais. 

Tal afirmativa se justifica pelo gráfico 9 abaixo: 

                                                        
203MOCHI, Cassio Marcelo. A violência na escola: no âmbito do direito educacional e seus reflexos 
nos direitos da personalidade. 1. ed. Maringá: IDDM Editora, 2013. p. 123.  
204 MOCHI, Cassio Marcelo. A violência na escola: no âmbito do direito educacional e seus reflexos 
nos direitos da personalidade. 1. ed. Maringá: IDDM Editora, 2013. p. 122 
205 ABRAMOVAY, Miriam (Coord.); CUNHA, Anna Lúcia; CALAF, Priscila Pinto. Revelando tramas, 
descobrindo segredos:  violência e convivência nas escolas. Brasília: Rede de Informação 
Tecnológica Latino-americana- RITLA, Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal- 
SEEDF, 2009. p. 80. 



112 

 

 
    Gráfico 9:  Proporção do número de atendimento de ocorrências envolvendo porte de arma branca. 
     Fonte: Pesquisa realizada pelo autor. 

 

A proporção do número de atendimento de ocorrências envolvendo porte de 

arma branca passou de 20,9 (vinte vírgula nove)% em 2012, para 23,1(vinte e três 

vírgula um) % em 2013 e para 56,0( cinquenta e seis) % em 2014 no Estado do 

Paraná, pois no município de Maringá não foi verificada nenhuma ocorrência em 

2012, mas esses números subiram para 37,5(trinta e cinco) % em 2013 e 

62,5(sessenta e dois vírgula cinco) % em 2014.  

Durante a coleta de dados, observou-se que o porte de arma de fogo por 

alunos é quase inexistente, mas que a presença de armas brancas no âmbito 

escolar, como facas e canivetes é uma realidade. A afirmativa coincide com a 

pesquisa do 9o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2015206, que concluiu: “a 

presença de armas brancas nas escolas é percebida por um entre cada seis 

diretores”. 

A prevenção divulgada por meio de programas ou de projetos de segurança 

que objetivam a redução do uso de arma branca não tem se mostrado eficaz nas 

escolas públicas do Estado que apresentam os maiores problemas. 

Frente aos dados coletados e comparados, percebe-se que em relação ao 

contido no Decreto nº. 2348-19/08, o qual originou as unidades operacionais da 

Patrulha Escolar Comunitária, ou seja, deu início de modo legal a tal política pública, 

                                                        
206 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 9º Anuário brasileiro de segurança pública 
2015, ano 9, 2015. Disponível em:  
<http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//anuario_2015.retificado_.pdf.>. Acesso em: 26 
nov. 2015. p. 133. 
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pode-se afirmar que de modo geral a PEC não cumpre com sua função contida no 

artigo 1º, inciso I, pois sequer na circunscrição da 3ª CIA – PEC (Maringá) não 

existem número de viatura e policias que possam atender todas as escolas 

simultaneamente. Até porque, em seu próprio relatório fornecido o Comando do 

Batalhão de Patrulha Escolar consigna em campo específico qual seria aos olhos da 

Polícia Militar do Paraná o numerário ideal de policiais e viaturas para o efetivo e 

adequado atendimento à demanda, como pode ser observado no quadro abaixo: 

 

           Quadro 3: Dados dos municípios sede atendidos pela Patrulha Escolar Comunitária. 
Nomenclatura Astorga Mandaguari Maringá Paiçandu Sarandi 
Pop. IBGE 27.704   32.669 357.117 35.941 82.842 
Pop. Escolar 3.312 5.347 42.764 6.046 12.778 
Pop. Esc. 
Atendida 

3.312 5.347 42.764 6.046 12.778 

Escolas 
Existentes 

5 4 34 7 8 

Número de 
Alunos da 
Rede 
Estadual 

3.057 5.032 39.900 5.711 12.101 

Efetivo BPEC 1 0 15 2 2 
Efetivo Ideal 1 1 21 4 4 
Número de 
viaturas. 

1 1 13 1 1 

         Fonte: Relatório Anual de Atividades fornecido pela PM. 
 

Neste mesmo sentido, verifica-se que a atuação da Patrulha Escolar no 

sentido de inibir ou até mesmo reprimir qualquer tipo de ocorrência de ato infracional 

por parte de alunos não vem sendo conquistado na aplicabilidade da política pública, 

pois os próprios dados fornecidos pela PEC não apontam para o sucesso/efetividade 

de seus objetivos primordiais, qual seja, a segurança do aluno. 

No que diz respeito ao trabalho programado que deve ser realizada pela 

Patrulha Escolar Comunitária, conforme sua diretriz, nota-se que por mais que elas 

sejam aplicadas pela PMPR, os resultados apontados na pesquisa não demonstram 

o sucesso dessas atividades, pois os números de violência escolar só tiveram 

aumento. 

Conclui-se também que a aproximação entre polícia, alunos, pais e demais 

pessoas que compõe a chamada comunidade escolar não tem sido suficiente para 

inibir atos violentos principalmente contra o patrimônio escolar, demonstrando assim 
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que há um desleixo em relação ao que é público, haja vista que do mesmo modo 

como os demais índices coletados e confrontados apontam para o indesejável 

aumento em situações de depredação e invasão dos prédios escolares. 

Em relação à estrutura considerada pela própria PM como ideal para 

atendimento da demanda escolar, ou seja, o número de 01 patrulha para cada 

escola atualmente não é mais o suficiente, frente ao aumento de alunos da rede 

ensino, seja ela pública ou particular, aliada a elevação populacional estadual, pois 

atores externos a comunidade escolar podem nela interferir de alguma forma, seja 

traficando drogas na porta dos estabelecimentos de ensino ou então praticando 

furtos do patrimônio público escolar influenciam no sucesso que objetiva a Patrulha 

Escolar Comunitária. 
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CONCLUSÃO 

 

  

A política Pública da Patrulha Escolar Comunitária do Estado do Paraná, 

objeto alvo da presente pesquisa tem se mostrado, diante da análise dos dados 

coletados junto ao Comando do BPEC, como um instrumento adequado às suas 

diretrizes. 

Podem ser citados como pontos positivos da efetivação da política em 

primeiro momento a criação de Batalhão exclusivo para o desenvolvimento e 

aplicabilidade da política pública Estadual direcionada ao ensino público e também, 

em casos específicos, o privado.  

No que se refere aos policiais militares designados para a Patrulha Escolar, 

se destacam algumas particularidades positivas, dentre elas a preparação exclusiva 

e específica dos milicianos envolvidos com o trabalho, ou seja, aqueles que 

possuem sua lotação nas CIAS da PEC, a identificação exclusiva das viaturas 

policiais, não somente as que fazem parte da Patrulha Escolar, mas também as do 

PROERD, que possuem símbolos específicos de identificação e, principalmente por 

constar em suas diretrizes norteadoras, que os veículos/viaturas não contenham o 

tão malfadado “camburão” para transporte de eventuais infratores. 

Sob esse aspecto, é também necessário salientar que a preocupação com a 

mudança da imagem da polícia como instrumento de violência e de repressão do 

Estado é uma constante no trabalho da Patrulha Escolar Comunitária, fazendo assim 

com que o policial militar tenha um contato direto com a comunidade, não somente a 

escolar, permitindo assim recuperar o descrédito ao qual a polícia tem sido 

submetida perante os olhos da sociedade. 

Lembrando que no início da execução da política pública desenvolvida pela 

Polícia Militar do Estado do Paraná, o patrulhamento era realizado por policial 

feminina, buscando assim por meio da figura feminina gerar naqueles que fazem 

parte da comunidade escolar maior acessibilidade à figura do policial. 

Com relação à comunidade escolar envolvida com o projeto da Patrulha,  os 

benefícios do trabalho não podem ser quantificados ou então mensurados de modo 

usual, por se tratarem de resultados sociais em constante aperfeiçoamento. 

Esse é, provavelmente, o maior resultado obtido com o trabalho da Patrulha 

Escolar Comunitária, pois busca a formação da personalidade de indivíduos jovens e 
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que mais tarde irão se tornar futuros cidadãos, envolvidos com as questões sociais e 

políticas da sua comunidade, do Estado e do País. 

A importância se dá ao fato de que a Patrulha Escolar Comunitária realiza 

exatamente a função para a qual foi criada, que é de garantir a segurança no 

ambiente escolar, aproximando alunos, professores, demais servidores e 

principalmente os pais da polícia, formando assim laços de confiabilidade entre os 

executores e destinatários dessa política pública. 

A análise dos dados possibilita, ainda, inferir que os resultados alcançados 

nas situações elencadas e, consequentemente, avaliadas no trabalho, não são 

suficientes para que sejam registrados progresso no sentido de redução do número 

de ocorrências analisadas. 

Tal fato pode ser justificado pelo aumento, a nível nacional, da violência em 

todos os aspectos, conforme citado anteriormente, podendo tais fatos ter 

influenciado de modo direto no alcance dos objetivos da política, já que os números 

são insuficientes para afirmar a ineficácia do programa, haja vista que os resultados 

obtidos com o trabalho da Patrulha Escolar Comunitária somente serão percebidos 

em um longo prazo, por se tratar de uma política pública que sofre a influência de 

inúmeros fatores externos e que podem dificultar o alcance dos resultados 

esperados. 

Mas a política pública da Patrulha Escolar Comunitária serve para que 

dirigentes de outros entes da Federação possam tomar como exemplo de uma 

política de segurança escolar, que visa não somente a diminuição dos índices de 

violência entre aqueles que compõem a comunidade escolar, mas também a 

formação da personalidade dos futuros cidadãos, efetivando assim a dignidade da 

pessoa humana. 

Uma solução que poderia ser adotada/incluída nas diretrizes e também em 

seu cronograma de atividades, de maneira a garantir aos alunos e demais pessoas 

que compõem o ambiente escolar a resolução de conflitos, seria a realização de 

círculos restaurativos, conforme vem sendo em algumas escolas noutros Estados. 

Um círculo restaurativo conta com a participação do policial militar da Patrulha 

Escolar Comunitária, onde participam agressor/vítima, na companhia de seus 

responsáveis, coordenador de ensino da escola e psicólogo contratado pelo Estado 

e/ou município, e que realizam um debate com vistas reestabelecer a paz no 
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ambiente escolar e também com isso conscientizar o agressor/infrator a não mais 

praticar atos daquela natureza e/ou outros que possam a prejudicar seus colegas. 

Finalmente, podem ser elencados alguns fatores influenciam negativamente 

nos resultados da política pública, como o número insuficiente de policias e de 

viaturas para o atendimento aos estabelecimentos escolares e também a amplitude 

da área de abrangência de cada companhia da Patrulha Escolar Comunitária, o que 

torna insuficiente sua atuação direta. 

Tais fatores podem, portanto, influenciar nos registros de ocorrências 

verificados pelo Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, prejudicando o alcance 

dos resultados objetivados nas diretrizes desta política pública. 

Esta constatação não deve servir única e exclusivamente como o resultado do 

trabalho de pesquisa, visto que os resultados finalísticos obtidos com a aplicação de 

uma política pública dependem de um maior espaço temporal para que seja 

constatada a sua eficácia, e não podendo jamais ser denegrida sua importância por 

tratar-se de benefícios voltados ao desenvolvimento da personalidade da pessoa 

humana e, principalmente, à efetivação da dignidade do homem, conforme norteia a 

Constituição da República Federativa do Brasil. 
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ANEXO I 
 

Decreto 2348 - 19 de Março de 2008 

 
Publicado no Diário Oficial nº. 7683 de 19 de Março de 2008  
 
 

Súmula: Criadas Unidades Operacionais, no âmbito da Polícia Militar, Secretaria de Estado da 
Segurança Pública-SESP. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, inciso 
V, da Constituição Estadual e tendo em vista o art. 68 da Lei nº 6.774, de 8 de janeiro de 1976 
(Lei de Organização Básica da PMPR),  
 
 
DECRETA: 

Art. 1º. Ficam criadas no âmbito da Polícia Militar do Paraná as seguintes Unidades Operacionais: 

I - Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária – BPEC, encarregada do policiamento ostensivo e 
permanência em áreas internas, externas e djacentes dos estabelecimentos de ensino do Estado, 
atuando supletivamente na repressão a crimes e atos infracionais, visando a segurança dos alunos, 
a consultoria aos diretores quanto à segurança e ainda a interação com a comunidade escolar e 
pais de alunos; e 

II - Companhia Independente de Polícia Portuária – Cia Ind P Port, encarregada do policiamento 
ostensivo e permanência em áreas portuárias, visando a proteção das atividades portuárias e a 
segurança dos usuários em geral. 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Curitiba, em 19 de março de 2008, 187º da Independência e 120º da República. 

  

Roberto Requião  
Governador do Estado 

Luiz Fernando Ferreira Delazari  
Secretário de Estado da Segurança Pública 

Rafael Iatauro  
Chefe da Casa Civil 

 

 


