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“Sem um mínimo de esperança não podemos sequer 

começar o embate mas, sem o embate, a esperança, 

como necessidade ontológica, se desarvora, se 

desendereça e se torna desesperança que, às vezes, se 

alonga em trágico desespero. Daí a precisão de uma 

certa educação da esperança. É que ela tem uma tal 

importância em nossa existência, individual e social, 

que não devemos experimentá-la de forma errada, 

deixando que ela resvale para a desesperança e o 

desespero. Desesperança e desespero, conseqüência e 

razão de ser da inação ou do imobilismo”. 

 

                    Paulo Freire 
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RESUMO 

 
Abordar o tema Direitos Humanos e Polícia em uma única proposta é bastante pertinente 

diante dos problemas relacionados a violência que se encontra presente na sociedade 

brasileira neste inicio de século. Assim, busca-se com esta pesquisa verificar como os 

futuros oficiais da Policia Militar da Paraíba percebem os Direitos Humanos e sua 

aplicabilidade na sua práxis cotidiana.  Metodologicamente esse estudo utiliza uma 

abordagem qualitativa e realizando uma análise de conteúdo das percepções dos alunos do 

Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Paraíba sobre sua formação em 

Direitos Humanos e Cidadania, as concepções que orientam o seu cotidiano e as 

implicações em sua prática. Apresenta a evolução das concepções sobre os direitos 

humanos ao longo da história. Analisa a formação do aluno à luz dos pressupostos da lei e 

demais aspectos que versam sobre o assunto, abordando como se dá a construção dos 

saberes e das competências do policial militar em direitos humanos e como estes devem ser 

aplicados para atender às necessidades da sociedade. Concluímos que existe a necessidade 

de um processo permanente de formação do policial, onde referências teóricas e 

metodológicas sejam permanentemente avaliadas e reconstruídas, pois não é suficiente 

apenas uma fundamentação teórica bem sedimentada, é preciso que os profissionais da 

segurança publica, seja Polícia  Militar, Civil ou Federal vivenciem momentos de reflexão 

sobre a sua formação e suas práticas.  
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ABSTRACT 

 

 

To approach the subject Right Human and Policy in only a proposal is sufficiently pertinent 

ahead of the related problems the violence that if finds gift in the Brazilian society in this 

beginning of century. Thus, one searchs with this research to verify as the official futures of 

Military Police of the Paraíba perceive the Human Rights and its applicability in its práxis 

daily.  The methodology this study uses a qualitative boarding and carrying through an 

analysis of content of the perceptions of the pupils of the Course of Formation of Officers 

of the Military Policy of the Paraíba on its formation in Human Rights and Citizenship, the 

conceptions that guide its daily one and the implications in practical its. It presents the 

evolution of the conceptions on the human rights throughout history. It analyzes the 

formation of the pupil to the light of estimated of the law and the too much aspects that turn 

on the subject, approaching as if of the a construction of knowing them and of the abilities 

of the military policeman in human rights and as these must be applied to take care of to the 

necessities of the society. We conclude that the necessity of a permanent process of 

formation of the policeman exists, where theoretical and methodological references 

permanently are evaluated and reconstructed, therefore only one well sedimented 

theoretical recital is not enough, is necessary that the professionals of the security publish, 

either Militate Policy, Civilian or Federal lives deeply moments of reflection on its practical 

formation and its. 
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Com a aprovação da Declaração Universal no ano de 1948, introduz-se a 

concepção contemporânea de direitos humanos e passa a se desenvolver o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. Nessa concepção aduzida por Bobbio (1992, p. 30), os 

Direitos Humanos nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se como direitos 

positivos particulares, isto é, quando cada Constituição incorpora Declaração de Direito 

para, finalmente, encontrarem sua plena realização como direitos positivos universais.  

No mundo contemporâneo os processos de universalização e 

internacionalização destes direitos devem ser avaliados e compreendidos sob a óptica de 

sua indivisibilidade, endossada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena, de 1993, 

quando, em seu parágrafo 5º, afirma: "Todos os direitos humanos são universais, 

interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos 

humanos globalmente de forma justa e eqüitativa, em pé de igualdade e com a mesma 

ênfase".  

Observa-se que o destinatário dos direitos humanos são todos os homens 

universalmente e, assim, tal como preconiza Bobbio (1992, p. 30), positivado no sentido de 

movimento de um sistema em que os "direitos do homem deverão ser não mais apenas 

proclamados ou apenas reconhecidos, porém efetivamente protegidos, até mesmo contra o 

próprio Estado que os tenha violado".  

Após a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, buscou-se 

sedimentar o Estado Democrático de Direito no Brasil, pois os órgãos de segurança pública, 

tidos como repressores dos direitos individuais e coletivos, foram alvos das mais variadas 

críticas por parte da opinião pública e do meio acadêmico, diante de fatos marcantes de 

abuso de poder e ofensas aos Direitos Humanos em suas ações.  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.026339592912934084&pb=27fe8f681918c825_01&fi=4f677a3ba9ca2fca&fR=e93d74119f90a15f&kw=viena
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Diante deste fato, falar em educação dos Direitos Humanos na formação de 

Policiais deve ser considerado elemento primordial, objetivando com esta promover uma 

discussão como meio através do qual os Policiais possam aplicar a teoria aprendida na sala 

de aula em atividades práticas e voltada à sociedade. Além de propiciar discussões durante 

a formação que possibilitem compreender e aprender novos caminhos, de forma objetiva e 

científica, na teoria e na prática, que direcione e traga a baila discussões a respeito da 

problemática dos direitos humanos na formação do Policial Militar da Paraíba, sobretudo 

no que concerne a sua auto-percepção de ser também um detentor de direitos, ou seja,que 

o/a Policial é também um (a) cidadão (ã) que merece ter seus direitos e cidadania 

reconhecida pela justiça e pela sociedade.  

Para Chauí (1998) os Direitos Humanos são garantias do Estado, da sociedade e 

do homem de ter uma vida com dignidade, liberdade, igualdade e cidadania, respeitando a 

pessoa humana, independente do credo, raça, idade, opção sexual, cultura, nacionalidade, 

assegurando a satisfação das necessidades básicas individuais e coletivas, sob a guarda e 

proteção de órgãos governamentais e não-governamentais em defesa do pleno exercício da  

democracia. 

Ainda segundo esta autora (1989, p. 20): 

A prática de declarar direitos significa, em primeiro lugar, que não é um fato 

óbvio para todos os homens que eles são portadores de direitos e, por outro lado, 

significa que não é um fato óbvio que tais direitos devam ser reconhecidos por 

todos. A declaração de direitos inscreve os direitos no social e no  político,  

afirma  sua   origem  social  e  política  e  se apresenta como objeto que pede o  

reconhecimento de todos, exigindo o consentimento social e político. 

 

Surge então a preocupação e o interesse com a promoção de uma educação 

orientada para os direitos humanos e esta ganha uma projeção ainda maior em meados dos 
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anos 90 com a definição, em 1995, da década da educação em direitos humanos, que será 

encerrada em 2004 e que se propõe a aprovação, no ano seguinte, do Programa Mundial de 

Educação em Direitos Humanos (PMEDH) e seu Plano de Ação.   

Esse debate vem repercutindo no Brasil especialmente no âmbito das 

organizações da sociedade civil e, ganhando maior institucionalidade, com a criação do 

Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos e o início da elaboração de uma 

primeira versão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH). 

Algumas questões se tornam então pertinentes para este estudo: o  que  significa   

educar   em  direitos   humanos?   É possível ensinar direitos humanos? Neste sentido 

existem alguns aspectos norteadores do PNEDH que está sendo elaborado, tais como: é 

preciso compreender os direitos humanos e os mecanismos existentes para a sua proteção, 

assim como incentivar o exercício de habilidades na vida cotidiana; torna-se sine qua non 

observar os valores, atitudes e comportamentos para se desenvolver os valores e fortalecer 

atitudes  e comportamentos que respeitem os direitos humanos; bem como promover ações 

que visem  a  promoção da  defesa   e   reparação  das  violações  aos direitos humanos. 

Diante deste novo olhar sobre os direitos humanos e o processo de 

democratização da sociedade brasileira que está sendo vivenciado e retomado formalmente 

com a atual Constituição Federal, exige-se das instituições sociais a obrigação de se 

ajustarem ao regime do Estado democrático de direito estatuído naquele documento legal. 

Isto põe a necessidade da construção de políticas criminais consoante os princípios e 

fundamentos inscritos na nossa Constituição.  

Nesta perspectiva, não pode a polícia, no seu papel de responsável pelo controle 

da criminalidade e manutenção da ordem, postergar os seus compromissos com as regras 

estabelecidas pela Constituição Brasileira e pela Declaração Universal dos Direitos 
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Humanos, partindo-se do entendimento de que as regras internacionais das Nações Unidas 

para a administração da justiça e da polícia são suficientes para subsidiar qualquer 

programa de ação para a área da segurança pública. 

Diante desta obrigatoriedade de respeito as normas e leis a proposta  de   

educação   em  direitos   humanos na formação Policial deve ser observado como   um  eixo   

central   do   trabalho desenvolvido   nos cursos de formação de oficiais, devendo permear   

o   currículo   como   um  todo,   desde a   formação  até as práticas desenvolvidas no 

conjunto do espaço social. 

A educação em direitos humanos deve, portanto ser percebida como uma 

educação permanente e global, que não trabalha apenas com a dimensão da razão e da 

aprendizagem cognitiva, mas envolve  também aspectos afetivos e valorativos que precisam 

ser  sentidos, vivenciados.  É preciso experimentar os direitos à  liberdade,   à   igualdade,   

à   justiça  e  à dignidade para entender o que significam e, principalmente, para que se 

consiga difundi-los (Benevides, 2001).  

Sob este prisma se tem atualmente nos cursos de formação da polícia, seja civil 

ou militar, a disciplina Direitos Humanos, para que o/a aluno (a) seja um (a) Policial mais 

humano, conhecedor dos direitos do outro e dos dele, seja reconhecido como um agente de 

segurança e não de insegurança, além de mais equilibrado tanto profissionalmente quanto 

psicologicamente. 

Assim, foi neste espaço da Academia de Formação da Polícia Militar que 

realizamos o presente estudo com o objetivo de compreender, a partir da fala dos alunos, 

como está sendo realizada a sua formação no que tange aos direitos humanos, para que se 

possa refletir coerentemente sobre a percepção destes e apresentar propostas para o 

aperfeiçoamento das policias em relação aos direitos humanos. 
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II -MARCO TEÓRICO 

____________________________________ 
 

 

 

 
 

 

2.1-Direitos Humanos: histórico e conceituação 
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Ao se iniciar uma reflexão sobre o papel dos direitos humanos em nossa 

sociedade é importante considerar sua dimensão histórica e social, ou seja, o modo como 

tais direitos evoluíram ao longo do tempo e os contextos onde se  inseriam.  De acordo com 

Bobbio (1992), declarar que os homens nascem livres e iguais em direitos, como 

determinavam as primeiras declarações de direitos humanos modernas, é uma exigência da 

razão, mas não um dado histórico ou uma constatação da realidade. 

 De fato, os homens não são livres nem iguais, sendo que a efetiva garantia de 

direitos implica em um processo lento e permeado por disputas de poder e projetos de 

sociedade.  Um exemplo disso é a própria evolução do que se entende por direitos 

humanos, ao longo dos séculos, até a formulação da noção contemporânea de direitos 

humanos que atualmente é tido como referência. 

As declarações de direitos humanos do mundo moderno surgiram a partir de 

correntes filosóficas influenciadas  pelo  racionalismo  e  jusnaturalismo,  nas  quais os   

intelectuais europeus  do  século XVIII   estiveram  imersos.  Esse período foi caracterizado 

como o do apogeu do Iluminismo ou Ilustração. Sustentava-se, basicamente, que o homem, 

enquanto tal teria direitos naturais. 

 Contudo, historicamente, a idéia de direito natural não surge com o 

jusnaturalismo moderno; remonta, antes, ao pensamento cristão e clássico, aos grandes 

moralistas, poetas e escritores da Antigüidade, especialmente a Sófocles.  Antígona, uma de 

suas melhores tragédias, trouxe como questão central o confronto entre o direito natural e o 

direito positivo do Estado e serviu de inspiração e reflexão para pensadores como Hegel, 

Kant, Rousseau. Nesse sentido, a novidade trazida pelo Iluminismo foi a tradução do direito 

natural em lei  escrita e positiva,  por  meio das declarações  de direito,  como a Declaração 

Americana  de Direitos,  de 1776,  e a  Declaração Francesa  dos  Direitos  do Homem e  do 
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Cidadão, de 1789. É a partir da Revolução Francesa, com base iluminista dos pensamentos 

de Voltaire, Rousseau e Monstesquieu, que os valores de respeito aos direitos humanos 

foram disseminados. 

Além da Revolução Francesa, outros acontecimentos históricos marcaram a 

Idade Moderna e foram de suma importância para a história da evolução dos direitos 

humanos, tais como a Revolução dos Estados Unidos da América, a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão e as primeiras Constituições dos Estados. Mas, é na 

Inglaterra que continuaram a surgir importantes documentos em defesa dos direitos 

humanos, talvez até por conta do poder dos reis locais, afinal: "os direitos do homem 

surgem e se afirmam como direitos do indivíduo face ao poder do soberano no Estado 

absolutista" (LAFER, 1988, p.126).  

Em 1776, as treze colônias inglesas da América do Norte declaram 

independência e proclamaram a Declaração de Independência dos Estados Unidos da 

América, redigida por Thomas Jefferson, com o destaque à limitação do poder estatal e a 

proclamação do direito à liberdade. Posteriormente, em 1791, é adotada a Constituição dos 

Estados Unidos da América. Em 12 de junho de 1776, com a Declaração de Direitos do 

Bom Povo de Virgínia que deixava claro que todos os homens eram, por natureza, 

igualmente livres e independentes e que toda a autoridade pertencia ao povo.  

A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, de autoria de 

Thomas Jefferson, foi adotada na Convenção de Filadélfia, em 4 de julho de 1776, e 

destaca-se por proclamar que os governos eram estabelecidos para assegurar os direitos dos 

homens, em limitar o poder estatal e por considerar os direitos à vida, à liberdade e à busca 

da felicidade inalienáveis.  
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A partir da queda da Bastilha, tem-se a Revolução Francesa, em 14 de julho de 

1789 e, no dia 26 de agosto de 1789, a promulgação, pela Assembléia Nacional francesa, da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com 17 (dezessete) artigos.  

Interessante observar que, pela primeira vez, contemplou-se uma força pública: 

"Artigo XII – A garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força 

pública; esta força é instituída em benefício de todos e não para a conveniência particular 

daqueles aos quais é confiada". 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão referia-se à igualdade, 

liberdade, propriedade, segurança, resistência à opressão, possibilidade de associação 

política, princípio da legalidade, princípio da reserva legal e da anterioridade em matéria 

penal, princípio da presunção de inocência, liberdade religiosa, livre manifestação de 

pensamento e outros.  

Em relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Bobbio (1992, 

p. 93), afirmou que: 

[...] o núcleo doutrinário da Declaração está contido nos três artigos iniciais: o 

primeiro refere-se à condição natural dos indivíduos que procede a formação da 

sociedade civil; o segundo, à finalidade da sociedade política, que vem depois 

(se não cronologicamente, pelo menos axiologicamente) do estado de natureza; 

o terceiro, ao princípio de legitimidade do poder que cabe à Nação. 

 

Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamava a 

fraternidade, a igualdade e a liberdade como princípios que deveriam guiar todos os 

homens, em todos os tempos, tanto que ficaram conhecidos no lema da Revolução Francesa 

(CONCEIÇÃO, 1990, p. 39). 

A Constituição Francesa, de 24 de junho de 1793, ressalta textualmente que "o 

esquecimento e o desprezo dos direitos naturais do homem são as causas das desgraças do 
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mundo", preocupando-se com os direitos de "igualdade, liberdade, segurança, propriedade, 

legalidade, livre acesso aos cargos públicos, livre manifestação de pensamento, liberdade 

de imprensa, presunção de inocência", dentre inúmeros outros (MORAES, 2002, p. 27-28).  

Outros importantes documentos contribuíram para a efetivação dos direitos 

humanos no século XIX, como por exemplo, a Constituição de Cádis (Espanha), de 19 de 

março de 1812; a Constituição de Portugal, de 23 de setembro de 1822; a Constituição da 

Bélgica, de 7 de fevereiro de 1831; a Declaração de Direitos da Constituição da França, de 

4 de novembro de 1848; e a Encíclica Rerum Novarum, publicada pelo Vaticano em 15 de 

maio de 1891.  

Com as Constituições dos Estados sendo promulgadas, a positivação dos 

direitos naturais ocorre em instrumentos legais e surgem, em diversos Estados, para a 

proteção dos direitos humanos.  

É ainda mais significativo diante da afirmação de que "quando os direitos do 

homem eram considerados unicamente como direitos naturais, a única defesa possível 

contra a sua violação pelo Estado era um direito igualmente natural, o chamado direito de 

resistência" (BOBBIO, 1992, p. 31). 

O século XIX foi definido por Hobsbawn (2000) como a “era das revoluções”, 

a luta por direitos buscou incorporar aos direitos civis e políticos também os direitos 

sociais. O movimento operário, principal protagonista das transformações ocorridas no 

período, exigia mais do que a igualdade civil reconhecida pelas declarações de direito até 

então.   

Na Declaração Russa dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, de 1918, 

por exemplo, garantia-se o direito ao trabalho, à educação, à saúde,  à moradia. Altera-se, 

desse modo, a relação estabelecida entre indivíduo e Estado. De uma idéia de não 
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interferência nos direitos individuais, ou seja,  de uma postura negativa do Estado, passa-se 

a exigir deste uma ação positiva e ativa na garantia dos direitos sociais. 

                   A questão dos direitos humanos assumiu novas dimensões diante dos horrores 

decorrentes da II Guerra Mundial em meados do século XX, com a emergência do 

fenômeno do totalitarismo nazista e fascista.  Após a Segunda Guerra Mundial, elaborou-se 

a Carta das Nações Unidas, assinada em 26 de julho de 1945, em São Francisco. Conhecida 

como a Carta de São Francisco, este importante documento inaugurou uma nova fase no 

respeito à vida e aos direitos essenciais da pessoa humana, contemporaneamente.  

Ao final do conflito, mais especificamente  em 1948, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH), aprovada em 1948, assume nesse momento pretensões 

globais e procura articular os direitos   civis   e   políticos   aos   direitos   econômicos,   

sociais   e   culturais,   estabelecendo   sua universalidade,   indivisibilidade e  

interdependência.  Em outro momento, em Paris, a adoção, pela Assembléia Geral da 

Organização das Nações Unidas, da Declaração Universal de Direitos Humanos, em 10 de 

dezembro de 1948, constituiu o principal marco no desenvolvimento do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos contém 

um conjunto indissociável e interdependente de direitos individuais e coletivos, civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais, sem os quais a dignidade da pessoa humana não 

se realiza por completo. 

 

Propõe-se a partir de então os Direitos Humanos como sendo os direitos 

fundamentais da pessoa humana, ou seja, Direitos Humanos são aqueles direitos inerentes à 

pessoa humana que visam resguardar a sua integridade física e psicológica perante seus 

semelhantes e perante o Estado em geral, de forma a limitar os poderes das autoridades, 
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garantindo, assim, o bem estar social através da igualdade, fraternidade e proibição de 

qualquer espécie de discriminação.  

No regime democrático, toda pessoa deve ter a sua dignidade respeitada e a sua 

integridade protegida, independentemente da origem, raça, etnia, gênero, idade, condição 

econômica e social, orientação ou identidade sexual, credo religioso ou convicção política.  

A Declaração Universal de Direitos Humanos tornou-se uma fonte de 

inspiração para a elaboração de cartas constitucionais e tratados internacionais voltados 

para a proteção dos Direitos Humanos e um autêntico paradigma ético a partir do qual se 

pode medir e contestar ou afirmar a legitimidade de regimes e governos. Os direitos ali 

inscritos constituem hoje um dos mais importantes instrumentos para a civilização, visando 

a assegurar um convívio social digno, justo e pacífico. 

A "universalização" dos direitos humanos foi um considerável avanço em 

diversas legislações, notadamente na brasileira, a partir da Constituição de 1988, citando 

como exemplos: o Código de Defesa do Consumidor; o Estatuto da Criança e do 

Adolescente; os Juizados Especiais Cíveis e Criminais; a Lei contra a discriminação racial, 

de cor, de religião, étnica ou de origem; o Código do Idoso, além de outras garantias legais 

contra os abusos do poder, contra a prisão ilegal, a tortura, e tantos outros.  

Os direitos humanos são reclamáveis, oponíveis ou opostos na medida em que 

se dirigem ao Estado para exigir seu cumprimento e a atuação da autoridade pública. Pode-

se e deve-se reivindicar a intervenção do Estado para regulamentar as questões ainda não 

regulamentadas e, principalmente, proteger, apurar e punir as violações de direitos 

humanos. Vale aqui os ensinamentos de Bobbio (1992, p.128): 

[...] foi solenemente aprovada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

através da qual todos os homens da Terra, tornando-se idealmente sujeitos de 

direito internacional, adquiriram uma nova cidadania, a cidadania mundial, e, 
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enquanto tais, tornaram-se potencialmente titulares do direito de exigir o 

respeito aos direitos fundamentais contra o próprio Estado. 

 

Comparato (2003, p. 66), traz a idéia da irreversibilidade dos direitos humanos, 

pois esses direitos ao serem declarados ou institucionalizados pelo Estado não podem ser 

revogados, ou seja, não pode uma lei ou convenção internacional suprimir os direitos 

fundamentais em vigor. 

 

2.2 Direitos Humanos no Brasil  

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 representa o principal marco jurídico 

do processo de transição democrática e de institucionalização dos direitos humanos. Ao 

instituir o Estado Democrático de Direito, define como seus fundamentos a soberania, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho e da livre iniciativa e o 

pluralismo político.   

Ressalta-se que a República Federativa no Brasil, regendo-se em suas relações 

nacionais e internacionais  pelo  respeito aos direitos  humanos,   traz como seus objetivos  

fundamentais, dentre outros, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais. Indica, desse modo, sua consonância com a concepção 

contemporânea de direitos humanos, que abrange a garantia não apenas de direitos políticos 

e civis, mas também de direitos econômicos, sociais e culturais. 

A Constituição Federal brasileira, em seu artigo 4º, inciso II, fixou os direitos 

humanos como um dos princípios regentes das relações internacionais do Brasil. 

Reconhece-se o status constitucional dos direitos e garantias contidos nos tratados 
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internacionais ratificados pelo Brasil, que não tenham sido incluídos no artigo 5º da 

Constituição.  

O Brasil é, portanto, signatário dos mais importantes tratados internacionais de 

direitos humanos, tanto na esfera da Organização das Nações Unidas (ONU), como da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), entre os quais o Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos; o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais; a Convenção Contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes; e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. O Brasil participou 

também da Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena, em 1993, onde 

presidiu o comitê de redação da Declaração e do Programa de Ação, adotada 

consensualmente pela conferência em 25 de junho de 1993.  

No dia 13 de maio de 1996, o Brasil lançou o Programa Nacional de Direitos 

Humanos, elaborado pelo Ministério da Justiça em conjunto com diversas organizações da 

sociedade civil. O Brasil é o primeiro país a por em prática a recomendação da Declaração 

e Programa de Ação de Viena.  

O objetivo do Programa Nacional de Direitos Humanos é identificar os 

principais obstáculos à promoção e proteção dos direitos humanos no Brasil, eleger 

prioridades e apresentar propostas concretas de caráter administrativo, legislativo e 

político-cultural que busquem equacionar os mais graves problemas que hoje 

impossibilitam ou dificultam sua plena realização.  

O Programa contempla iniciativas que fortalecem a atuação das organizações da 

sociedade civil para a criação e consolidação de uma cultura de direitos humanos e procura 

abrir uma nova dinâmica na promoção dos direitos humanos no Brasil. Governo e 

sociedade civil respeitam a mesma gramática de proteção de direitos e articulam esforços 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7424801694141797&pb=27fe8f681918c825_03&fi=55af428364e60816&fR=b22136f2b628341c&kw=viena
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comuns. Demonstra ser um marco referencial para as ações governamentais e para a 

construção, por toda a sociedade, da convivência sem violência que a democracia exige. 

Vale ressaltar que a Carta de 1988 incluiu, dentre os direitos 

constitucionalmente protegidos, os direitos enunciados nos tratados internacionais de que o 

Brasil fosse signatário: "Art. 5o [...] § 2o. Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 

ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte". Esse 

processo de inclusão implicou a incorporação desses direitos pelo texto constitucional.  

Ao efetuar tal incorporação, a Carta atribuiu aos direitos internacionais uma 

natureza especial e diferenciada, ou seja, a natureza de norma constitucional.Verifica-se na 

Constituição de 1988 inúmeros dispositivos que reproduzem fielmente enunciados 

constantes dos tratados internacionais de Direitos Humanos. Isto pode ser exemplificado 

referenciando-se o disposto no art. 5º, inciso III, da Constituição de 1988, que, ao prever 

que "ninguém será submetido a tortura nem a tratamento cruel, desumano ou degradante", 

reproduz literalmente o art. V da Declaração Universal de 1948, o art. 7º do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e, ainda, o art. 5º, (2), da Convenção 

Americana. Também o princípio de que "todos são iguais perante a lei", consagrado no art. 

5º, "caput", da Carta brasileira, reflete cláusula internacional no mesmo sentido, de acordo 

com art. VII da Declaração Universal, art. 26 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos e art. 24 da Convenção Americana. 

Outro impacto jurídico decorre da incorporação do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos pelo Direito interno, resultando na ampliação do universo de direitos 

nacionais garantidos. Afinal, os tratados internacionais de Direitos Humanos inovam, 

integram, completam e reforçam o elenco de direitos previstos constitucionalmente. 
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Por fim, conclui-se que os tratados internacionais de Direitos Humanos inovam 

significativamente o universo dos direitos nacionalmente consagrados ( ora reforçando sua 

imperatividade jurídica, ora adicionando novos direitos, ora suspendendo preceitos menos 

favoráveis à proteção dos Direitos Humanos.  

Na última década, porém, a questão dos Direitos Humanos assumiu importância 

inédita na história da humanidade. Criou-se um movimento de opinião de âmbito universal 

capaz de condenar moralmente o indivíduo, o grupo, o governo, o país que viole tais 

direitos.  

No entanto, apesar dos avanços nas declarações de direitos, na elaboração do 

PNDH e na ampliação do conceito de direitos humanos, ainda são necessários esforços no 

sentido de sua materialização  na   sociedade   brasileira,   promovendo   o   fortalecimento   

de   uma   cultura   de direitos humanos no país nas várias esferas sociais.  

Um aspecto a ser enfrentado para que se alcance esse objetivo relaciona-se com 

o reconhecimento de todo cidadão brasileiro enquanto sujeito de direitos, capaz de 

participar das decisões do país. Para tanto, é fundamental que se passe de uma cidadania 

passiva – aquela que é outorgada pelo Estado, com a idéia moral da tutela e do favor – para 

uma cidadania ativa – aquela que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, 

mas essencialmente criador de direitos para abrir espaços de participação e possibilitar a 

emergência de novos sujeitos políticos (BENEVIDES, 1998). 

Como bem salienta Cavalcanti (2000, p.29): “os direitos humanos, quando 

classificados pela história podem receber tratamentos diferenciados que os torna válidos 

para o estudo científico.”, afirmando também ser esta uma temática recente o que torna 

difícil elaborar uma historiografia única. 
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Esta dificuldade parte do fato de que o assunto está diluído em outras temáticas, 

devido as inúmeras tentativas ao longo da história de minimizar as desigualdades e de criar 

uma sociedade mais justa em diversas sociedades, mediante a conquista dos direitos civis e 

políticos, evoluindo para os direitos econômicos, sociais e culturais, e que vem ampliando-

se nos dias atuais, a partir da luta dos direitos que dizem  respeito a uma nova ordem 

internacional que são o direito à paz, ao meio ambiente e ao desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Conceituação dos Direitos Humanos 
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A construção e a consolidação de uma cultura em direitos humanos no Brasil 

implicam no enfrentamento de uma série de desafios e contradições, ainda presente em 

nossa sociedade, que afeta todos os brasileiros em termos da sua qualidade de vida e das 

possibilidades de seu pleno desenvolvimento enquanto pessoa humana.  

A educação, nesse contexto, aparece como um locus privilegiado para a 

promoção dessa cultura de direitos humanos, contribuindo para a difusão de atitudes, 

valores e práticas  coerentes  com esses princípios,  seja por  meio da educação escolar,  no 

nível  básico ou superior,  seja pela educação não-formal,  por meio da atuação de 

organizações da sociedade civil, pela mídia e os sistemas de justiça e segurança. É 

fundamental a compreensão segundo a qual os direitos humanos não existem para servir 

apenas a alguns grupos ou indivíduos, mas que eles existem para todos, pois são um 

patrimônio, um bem de toda humanidade. 

A cidadania neste contexto deve ser compreeendida como condição de 

superação da desigualdade, devendo ser considerado o amplo leque de necessidades 

individuais, políticas e sociais que precisam ser contemplados, e que, ao lado dos benefícios 

sociais, é preciso aprofundar e explicitar a luta dos indivíduos pela efetivação dos direitos 

civis e políticos. A existência de um equilíbrio entre os diversos níveis de cidadania, e não a 

priorização de um sobre o outro, constitui uma estratégia importante para incorporar 

direitos como valores que podem alterar a cultura social dominante. 

Faz-se necessário, sobretudo, evitar o reducionismo que confunde pobreza e 

desigualdade social com carência absoluta, pois isso apenas leva a restringir a discussão da 

cidadania ao atendimento dos direitos sociais. É necessário, pois que haja uma percepção 

mais ampla da cidadania, reconhecendo que existem desigualdades de natureza diferente, 
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sejam elas de gênero, raça ou especificidades entre indivíduos e grupos sociais, que não 

estão obrigatoriamente relacionados com o fenômeno da pobreza material. 

Segundo Bobio (1992) o problema que a sociedade enfrenta não é filosófico, 

mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata, para ele, de saber quais e 

quantos são esses direitos (humanos), qual são sua natureza e seu fundamento, se são 

direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro 

para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, elas sejam 

continuamente violadas. 

Tanto quanto a sua historicidade a conceituação de direitos humanos perpassa 

várias dimensões dentre as quais se pode assinalar:  

 Dimensão Ético – Filosófica: que traz os direitos humanos como forma de pensar, 

refletir, sentir e agir tendo por base os princípios éticos jurídicos; 

 Dimensão Econômico – Social: que defende condições sociais e materiais iguais 

para todos;  

 Dimensão Sócio – Psicológico e cultural: esta concebe  os direitos humanos como 

padrões de comportamento e relacionamento, levando em conta aspectos de cunho 

subjetivos, afetivos, sociais e culturais; 

 Dimensão Jurídico – Política: aqui, através de mecanismos jurídicos ( leis, pactos, 

convenções, tratados ) e político-institucionais, institucionaliza-se os limites de 

direitos e deveres frente ao indivíduo, ao Estado e à sociedade; 

 Dimensão Histórico – Política: compreende os direitos humanos como espaços, 

processos e práticas históricas de construção de cidadania democrática, por meio de 

lutas, movimentos sociais e ações; 
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 Dimensão Educativo – Social: visa utilizar os direitos humanos como saberes e 

práticas que irão potencializar os processos de construção da individualidade, da 

cidadania seja individual ou coletiva. 

 

  Frente a tantas dimensões, pode-se observar que os direitos humanos não podem e 

nem devem ser analisados por apenas um ângulo, ficando claro que para uma compreensão 

mais adequada  é preciso realizar uma leitura interdisciplinar e abrangente sobre este tema. 

 Dornelles (1989) ressalta como historicamente o conceito de direitos humanos vem 

sofrendo mudanças e se tornando mais abrangente. Segundo ele, os direitos humanos 

evoluiu conceitualmente através da história da sociedade, de acordo com a organização da 

vida social, a corrente doutrinaria e do modelo sócio-político-ideológico. 

O direito a ter direitos parte do princípio de que cada pessoa está situada no 

mundo, que é um lugar   político.  Ou seja, cada pessoa faz parte de uma comunidade  

política na qual é reconhecida e pode reconhecer os demais semelhantes, todos, 

indistintamente, como sujeitos políticos, como cidadãos, como sujeitos de direitos.  

Em contraste, a negação da possibilidade de participação numa comunidade 

política implica na negação da humanidade fundamental que está em cada pessoa.  Daí que 

todas as experiências históricas de “estado de exceção”, modelos excludentes – às vezes 

autoritários, outras vezes mantidos dentro de Estados supostamente democráticos –, são 

formas de negar a grupos ou segmentos sociais as condições básicas da cidadania. Quando 

se instala a “exceção”, deixa-se de reconhecer o direito a ter direitos (e   também  o   direito   

a   exigir direitos).   

 Para Ângelo (1998), as principais características dos direitos humanos dizem 

respeito à sua:   
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a) inviolabilidade, não podendo ser desrespeitados por nenhuma autoridade pública;   

b) irrenunciabilidade, ou seja, ninguém poderá renunciar seu direito à vida, liberdade, etc.;   

c) imprescritibilidade, pois os direitos humanos não desaparecem ou se extinguem com o 

decorrer do tempo;   

d) inalienabilidade, ou seja, são intransferíveis, a título oneroso ou  gratuito;   

e) universalidade, destinados a todos, indistintamente;   

f) efetividade, devendo ser garantidos materialmente;   

g) interdependência, de forma  que há interatividade com os preceitos constitucionais que 

dizem respeito aos direitos humanos e os demais ramos do Direito; e,   

h) complementariedade, pois que os direitos humanos deverão ser interpretados de forma 

plurilateral, em concordância com princípios de direito público e privado, tanto a nível 

nacional quanto internacionalmente. 

 Segundo Moraes (1998) os direitos humanos e fundamentais podem ser 

divididos em direitos de primeira, segunda, terceira e quarta gerações, sendo os mesmos 

elencados como: 

 Direitos da primeira geração: direitos da liberdade (individuais) civis e políticas;   

 Direitos da segunda geração: são os direitos sociais, incluindo-se o direito à 

Educação. e os direitos culturais e econômicos. Todos preocupados com a questão 

da igualdade, próprios do Estado Social e Estado Providência;  

  Direitos da terceira geração: direitos que incorporam um conteúdo de 

universalidade, que são os "direitos de solidariedade" (ou. seguindo uma outra 

terminologia também adotada, direitos de "fraternidade"), tais como os direitos 

relativos ao desenvolvimento, à paz internacional, ao meio ambiente saudável, ao 
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patrimônio comum e/ou histórico da humanidade, direito  à  auto-determinação dos 

povos e  à comunicação; 

   Direitos da quarta geração: são aqueles direitos que tratam de uma nova realidade, 

dirigidos  às conseqüências dos mos das sociedades, como a pesquisa genética.   

 

Os direitos de segunda e terceira geração são, em geral, direitos de ordem 

compartilhada. Os direitos de terceira geração trazem, contudo, um traço distinto, qual seja 

o seu caráter de adequação do princípio da fraternidade. Vai além de garantir,  

simplesmente, os direitos de segunda e terceira geração: visa a proteção de todo o gênero 

humano, ou seja, tem a ver com o processo de desenvolvimento que, ao mesmo tempo em 

que constrói, também causa destruição.   

Desta maneira, observa-se uma evolução na garantia aos direitos humanos, 

passando-se pelo direito às liberdades, seguindo-se os direitos relativos aos poderes, até 

chegar-se, atualmente, aos direitos de solidariedade. Convém frisar que, embora tenha 

ocorrido um processo evolutivo, um direito não chegou a substituir o outro: muito pelo 

contrário, eles foram agregando-se, complementando-se. Ou seja, o Direito caminha no 

sentido de garantir a proteção dos direitos humanos pertinentes à sua época, sem destituir 

aqueles que já foram consagrados, posto que todos eles devam existir em harmonia, na 

medida do possível.   

 

2.4  Polícia Militar: origem e atuação  

 
              É inerente ao ser humano viver em grupos, em sociedade, embora esta intenção gere 

benefícios múltiplos também dão origem a diversos conflitos. Visando dirimir estes 

conflitos foram criadas regras, normas, que se obedecidas minimizam as pendências. 
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          Tomando por base uma sociedade tribal o chefe do clã tem condições para 

administrar as regras e fazê-las cumprir, mas a medida que a sociedade se expande passa a 

ser imprescindível a ação de agentes de coerção mais eficazes, já que as ações de todos não 

podem ser controladas apenas por um chefe. Daí á necessidade do surgimento de uma 

organização que passe a assumir este papel. 

           O progresso e expansão da economia, com o desenvolvimento das sociedades, 

emerge a necessidade dos dirigentes governamentais de preservar a ordem e a segurança 

pública, com a finalidade de assegurar uma vigilância adequada às necessidade da 

comunidade, foram criados Corpos de Guarda que deram origem as atuais instituições 

Políciais.  

             A polícia é uma instituição universal, não havendo sociedade que a prescinda e 

com o progresso foram sendo criadas a Polícia federal. Judiciária, administrativa, 

alfandegária etc. são todas, no entanto, ramos de uma mesmo saber de Estado, cuja missão 

é a manutenção da segurança e da ordem. 

 

2.4.1 Breve histórico da polícia  

O termo "polícia" deriva-se do conjunto de funções necessárias ao 

funcionamento e à conservação da Cidade-estado, ou seja, a polis grega. Daí a etimologia 

de polícia e civita romana, inerente à civita. Civil era, pois, derivação de cidade (conceito 

político e não urbanístico) e logo Direito Civil (o Direito dos nascidos na civita romana) e 

cidadão - aquele a quem é dado o direito de influir na gestão da coisa pública, da civita, no 

sentido primitivo os que se domiciliavam na cidade, os civis, e os que estavam fixados fora 

da civita (os militares). Assim, os corpos militares, as legiões romanas, eram sediados fora 
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dos limites da cidade para defendê-la dos invasores, os bárbaros, e não podiam adentrá-la 

sem permissão do governo.  

Dentro das civitas, só bem depois, já no final do império romano, é que 

ocorrerá o fenômeno do pretorianismo, militarização transitória de determinadas funções 

estatais ligadas à segurança pública. Cessada a excepcionalidade, retornava-se à 

normalidade civil e amiúde usada como instrumento de conquista, manutenção e exercício 

forçado do poder, que já perdera muito de sua força sobrenatural a qual tanto fortaleceu as 

Cidades-estados. Isto vem se explicar o fenômeno político, já histórico, denominado 

militarismo. Na essência, portanto, Políciar é civilizar, porquanto a vida civilizada 

implicava em refreamentos do que não é civilizado, do que não é urbanidade.  

Na Idade Média, foi usada em sentido amplo. No século XI, retira-se da noção 

de polícia o aspecto referente às relações internacionais. Nessa época, já desenhava o 

exercício de poder de polícia, tal como atualmente é considerado, no âmbito das comunas 

européias, por seus administradores. A função da polícia contribuiu para fixar a raiz 

nascente da cidade moderna.  

Medauar, 1995, p. 53, ressalta: 

[...] nessas comunas a atuação prática da polícia se caracterizava e se ajustava à 

manutenção da ordem e tranqüilidade públicas; por isso, aí estão os antecedentes 

da concepção hodierna de poder de polícia e não nos sempre invocados 

regulamentos Políciais do Código geral prussiano, de 1794. [...] nos séculos XII 

a XV, [...] em muitas comunas francesas, existiu licença edificando, 

alinhamentos nas construções, polícia das profissões como proteção dos 

consumidores e a polícia sanitária, saindo, aos poucos, do âmbito da polícia, as 

matérias relativas à justiça e às finanças.  

 

Na Alemanha no fim do século XV, o jus policie volta a designar toda a 

atividade do Estado, compreendendo os poderes amplos de que dispunha o príncipe de 
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ingerência na vida privada dos cidadãos, incluindo a sua vida religiosa e espiritual, sempre 

sobre o pretexto de alcançar a segurança e o bem-estar coletivo, ao estilo hobbesiano.  

Logo estabeleceu-se uma distinção entre polícia e justiça. Polícia compreendia 

normas baixadas pelo príncipe, relativas à administração e eram aplicadas sem 

possibilidade de apelo aos tribunais por parte das pessoas. Justiça passou a ser 

compreendida como as normas que ficavam fora da ação do príncipe, aplicadas pelos 

juízes. 

Nos primórdios do século XVIII, polícia designava o total da atividade pública 

interna, sem a justiça e as finanças, consistente em regular tudo o que se encontrava no 

âmbito do Estado, sem exceção. 

No fim do período absolutista, aparece o chamando "Estado de Polícia" que se 

intromete opressivamente na vida dos particulares. Em sentido amplo de polícia, a partir 

desse momento, começa dar lugar à noção de Administração Pública. Restringe-se o 

sentido de polícia sob a influência das idéias da Revolução Francesa, da valorização dos 

direitos individuais e da concepção do Estado de Direito, liberal-democrático, cujo 

substrato era dirigido ao princípio da legalidade, em seus dois aspectos: submissão do 

próprio Estado à lei por ele posta e ação de acordo com o que esta determina.  

A Revolução Francesa, no término do século XVIII, assinala a implantação do 

liberalismo, que se vai irradiar como modelo da sociedade do milênio seguinte, afirmando a 

internacionalização dos direitos fundamentais e do princípio de legalidade como 

fundamento de garantia da liberdade e do patrimônio, protegendo o indivíduo contra o 

absolutismo dos atos de Governo. A Declaração de 1789 afirma como finalidade, a 

conservação dos direitos naturais do homem, que são a liberdade, a propriedade, na 

segurança e a resistência à opressão (art. 2º). A liberdade consiste em poder fazer tudo que 
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não prejudique o próximo (art. 4º), e a lei, expressão da vontade geral, deve ser a mesma 

para todos, seja para proteger, seja para punir (art. 6º) (TÁCITO, 2001, p. 16).  

Polícia passou a ser vista como parte integrante da atividade da Administração, 

no sentido de manutenção da ordem, da tranqüilidade, da salubridade e uso livre das coisas 

públicas. Esse é o sentido da polícia geral na doutrina francesa, tendo como razão histórica 

o fato de que as atividades de polícia incidiam sobre as matérias tidas como próprias da 

polícia geral: segurança, tranqüilidade e salubridade públicas, perfazendo a noção de ordem 

pública. Por outro lado, a polícia especial era aquela que se referia aos outros ramos de 

atuação da polícia administrativa. Salienta-se que, na França, a Administração, na hipótese 

da polícia geral, vale-se de regulamentos autônomos, inovadores na ordem jurídica e têm 

cunho materialmente legislativo.  

No Brasil, D. João, Príncipe Regente, criou através de decreto de 10 de 

Dezembro de 1801 a Guarda Real da polícia de Lisboa com a finalidade de manter a 

segurança, a ordem e a tranqüilidade da corte e da população. 

              Por ocasião da invasão napoleônica, em Portugal, a Guarda Real de Polícia de 

Lisboa, esteve à frente das decisões concernentes à vigilância e a segurança de família real 

e de sua corte, resguardado-a, para que a embarque a colônia brasileira procedesse em 

segurança, tendo em vista que as tropas francesas encontravam-se próximos da cidade. 

              Estando no Rio de Janeiro, D. João decidiu ampliar o sistema de segurança da 

colônia, já que a mesma limitava-se à presença dos quadrilheiros, responsáveis pelas rodas 

e Policiamento nas ruas da cidade. 

                Em 13 de maio de 1809, por decreta do Príncipe Regente, foi criada a Divisão 

Militar da Guarda Real de Polícia da Corte com a finalidade de promover a segurança e a 

tranqüilidade da população, coibir a desordem e o contrabando. Essa Divisão possuía 
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características semelhantes às da Guarda Real de Polícia de Lisboa, com uniforme e 

armamento. 

Ao realizarmos uma retrospectiva histórica, vemos então, que o surgimento da 

polícia no Brasil deu-se no período colonial, em que as forças Policiais eram inicialmente 

constituídas por todos os homens livres e válidos, excluindo-se destes os raros funcionários 

públicos, que exerciam o papel de segurança sem remuneração e o clero.  

Este tipo de polícia existiu através da denominada Guarda Nacional durante boa 

parte do período Imperial, sendo paulatinamente substituída por corpos permanentes da 

polícia. As chamadas guardas permanentes ou municipais constituíam-se de funcionários 

públicos a quem as elites econômicas e sociais do Império repassavam a tarefa Policial, 

suas atribuições também passaram a ser diferentes, deixando de executar tarefas próprias 

dos capitães-do-mato ou feitores, e passando a atuar contra os libertos e os novos 

trabalhadores imigrantes. Ressaltando-se que no período do Império, as atividades de 

repressão política foram marcantes no caso das revoltas regionais e nas ações voltadas ao 

combates dos crimes contra o patrimônio.  

Entretanto esta nova instituição Policial herdou das instituições anteriores o 

caráter militar, o quartel, a farda, a divisão em infantaria e cavalaria, os postos e as 

graduações hierárquicas, a disciplina; além disso, recebeu  a missão de conter o povo pobre 

com o objetivo de evitar ou reprimir suas manifestações de revoltas individuais, grupais e 

coletivas. 

                  A guarda criada era subordinada ao Governador das Armas da Corte, como 

Comandante de força militar e sujeito ao Intendente Geral de Polícia como autoridade 

Policial, a partir daí implantava-se no Brasil a característica Polícia Militar que prevalece 

até os dias atuas. A guarda criada seria formada pelos melhores soldados escolhidos dentre 
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os quatro regimentos de infantaria e cavalaria de linha da guarnição, como força militar de 

elite. 

                 Em 1831, em conseqüência da abdicação de D. Pedro I e da minoridade de D. 

Pedro II, o Império passou a ser dirigido por Regentes, que na concepção popular, não 

gozavam de legitimidade para governar. Devido a isto teve inicio em todo o país, uma série 

de movimentos revolucionários, como a Balaiada (Maranhão), a Sabinada (Bahia), e a 

guerra dos Farrapos (Rio Grande do Sul) entre outras. Em outubro, do mesmo ano, foi 

autorizado a criação de Corpos de Guardas Municipais Voluntários no Rio de Janeiro e nas 

Províncias, com isso pela primeira vez a idéia da força auxiliar, vinculado os corpos 

estaduais a Guarda Nacional ou força de 3ª linha que não integrava o Exército permanente. 

O Ministro da Justiça, padre Antônio Diogo Feijó, foi quem propôs à Regência a criação do 

corpo da Guarda da Municipal permanente nas Províncias. 

A polícia civil passou a ser formada na medida em que a Justiça passou a ser 

exercida por civis e não mais pelo proprietário de terra e escravos, capitão-mor e juiz. 

Durante o Império, no decorrer do processo em que a polícia foi sendo formada por 

funcionários públicos militares, simultaneamente, a função judiciária passou a ser exercida 

por funcionários civil, formando-se assim uma rede de Policiais civis com a função de 

auxiliar no registro e investigação criminal. Entretanto, foi apenas na República que a 

polícia civil passou a ser uma instituição remunerada e permanente. 

 

2.5 Atuações da Polícia da Paraíba na história do Brasil 

                      

A província da Paraíba não teve condições ou interesse de formar sua Guarda 

imediatamente. Apenas em 1832, foi que Padre Galdino da Costa Vilar, tendo assumido a 
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Presidência da Paraíba sentiu a premente necessidade de manutenção da ordem pública, 

criando então um órgão para este fim em três de fevereiro de 1832. Sob o comando de 

Francisco Xavier de Albuquerque, nomeado Capitão pelo Presidente da Província, e com 

efetivo de cinqüenta homens, sendo quinze a cavalo e trinta e cinco a pé, a nova 

organização passou a funcionar efetivamente em 23 de outubro de 1832. Suas primeiras 

missões foram a guarda da cadeia e a execução de rondas no centro da cidade. 

              Com o advento de uma emenda à Constituição do Império, em 1834, as Províncias 

ganharam autonomia sendo criado o Poder Legislativo Provincial, no dia 2 de junho de 

1835, tendo o corpo de guardas municipais permanente recebido a denominação de  Força 

Polícia. Esta Lei também ampliou o efetivo da corporação e compôs os primeiros 

Destacamentos do interior da Província.  

A corporação permaneceu com esta denominação até 1892, quando passou a ser 

chamada de Corpo Policial. Ao longo da história a corporação recebeu ainda as 

denominação de Corpo de Segurança, Batalhão de Segurança, Batalhão Policial, Regimento 

Policial, Força Policial, por três vezes e em 1947, por força de dispositivo Constitucional, a 

corporação finalmente recebeu a denominação de Polícia Militar da Paraíba. 

            A Polícia Militar da Paraíba, no decorrer dos seus 170 anos de existência teve 

participações marcantes nos momentos históricos mais importantes da Paraíba e do Brasil, 

como a Revolução Praieira, o Ronco da Abelha, a Guerra do Paraguai e a Revolta do 

Quebra Quilo, na época Império. Já no século XX participou de lutas no Cariri, dos 

combates a coluna Prestes, do movimento de Princesa, da Revolução Paulista e dos 

combates a intentona comunista. 
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Vários foram as denominações da polícia ao longo da história brasileira, tendo a 

mesma exercido seu papel em momentos cruciais desde o Brasil colônia. Lima (2000) trás 

dentre estes: 

 

-Combate à Revolução Praieira 

A Revolução Praieira ocorreu em janeiro de 1849 no Recife, com objetivo de 

depor o Presidente daquela Província. Em maio de 1848, quando o movimento ainda estava 

se organizando, um grupo de rebeldes, instalados em Goiana / PE, tentou invadir a Vila de 

Pedra de Fogo, na Paraíba. O Dr. João Antônio, Presidente da Paraíba, tendo sido 

informado desta  ameaça enviou aquela localidade um efetivo de 40 homens da Força 

Policial, comandada pelo Capitão Genuíno Antônio Araújo de Albuquerque e um 

contingente da Guarda Nacional, além da tropa de primeira linha, como era denominado o 

exército na época. 

A invasão veio ocorrer seis meses depois, no dia 13 de dezembro , quando se 

deu violenta luta, saindo a tropa legalista derrotada. No ano seguinte, os revolucionários, 

depois de derrotados em Recife, invadiram a Paraíba, se alojando em Areia, onde 

novamente, foram expulsos por tropas de primeira linha. 

 

- O Ronco da Abelha 

O Brasil passou a adotar, em setembro de 1850, o registro de nascimento e de 

óbito, através da lei 586. Devido a ignorância a respeito do assunto diante as exigências do 

governo, a população do interior passou a interpretar que o governo estava levantando 

dados para escravizar o povo. Na Paraíba os conflitos tiveram início na Vila Ingá, em 1852, 

uma revolta que ficou conhecida como o Ronco da Abelha. 
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A revolta se espalhou por vários outras Vilas do brejo paraibano, onde centenas 

de pessoas invadiram os cartórios, queimaram os papeis, quebraram tudo e até mesmo 

ameaçavam os moradores. O efetivo da Força Policial sediado na capital foi então 

deslocado para o interior, com objetivo de minimizar a situação e após três meses de 

atividade intensa a Força Policial conseguiu pacificar o movimento. 

 

- A Guerra do Paraguai 

A Força Policial da Paraíba participou também de outro acontecimento 

histórico de repercussão nacional, a Guerra do Paraguai. 

 Ao declarar guerra o Império convocou todas as tropas de Primeira Linha 

existentes nas Províncias, que se incorporaram as forças imperiais, aos contingentes da 

Guarda Nacional e ao Corpo de Voluntários, no Rio de Janeiro. 

 Sob o comando do Major José Vicente Monteiro da Franca, embarcou no dia 23 

de junho de 1865, para a capital do Império um efetivo de 210 homens, saindo de Cabedelo 

no vapor Paraná. Alguns nomes se destacaram na Força Policial, os Capitães, José 

Francisco de Ataíde Melo, Frederico do Carmo Cabral e José Silva , além dos Tenentes 

Francisco Gomes Monteiro e Pedro César Paes Barreto. O Capitão Frederico, após as 

batalhas, foi condecorado com Medalha de honra, demonstrando o destacado papel que o 

contingente da Força Policial teve na guerra. 

Durante este período foi para substituir a Força Policial uma Força Policial 

provisória até o retorno da tropa em 1870. 

 

- Revolução do Quebra-Quilo 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       44 

 

Afloraram em 1874, no interior da Paraíba, um sentimento de revolta 

envolvendo o Estado, a Igreja e os segmentos Maçônicos. Ainda neste período o Brasil 

passou a adotar o sistema métrico decimal, o alistamento militar e a cobrança do imposto de 

Chão, para permitir a prática de comércio em feiras-livres. O conjunto destes fatos originou 

o movimento denominado de revolução quebra-quilo. 

 Assim, como no Ronco da Abelha, as pessoas agiram mais por falta de 

informações e esclarecimentos, fazendo com que centenas de pessoas invadissem Vilas 

gritando “morte aos maçons”, quebrassem os pesos e outras medidas, soltassem os presos e 

queimassem cadeias. 

   Estes acontecimentos ocorreram em Ingá, Fagundes, Campina Grande e em 

outras cidades do brejo paraibano. O Tenente Coronel Francisco Antônio Aranha, 

deslocou-se com todo efetivo da Força Policial, em 1874, novamente em busca da 

pacificação do movimento. Após inúmeros confrontos que duraram cerca de dois meses a 

revolta foi pacificada e o contingente retornou  à capital. 

Ainda segundo Lima (2000), já no século XX, mais especificamente nas três 

primeiras décadas, a Polícia Militar da Paraíba esteve envolvida em acontecimentos 

históricos ocorridos tanto no contexto estadual quanto no nacional. Dentre as lutas das 

quais participou podemos citar as travadas em Pernambuco, Rio Grade de Norte e São 

Paulo. 

  Em 1912, ainda sob a denominação de Força Pública a Polícia Militar interviu 

no cariri Pernambucano, onde um grupo de homens armados e liderados por João Santa 

Cruz, Promotor de Justiça, e por João Dantas, líder político da região de Teixeira e 

proprietário rural, pretendiam provocar desordens que viessem a justificar uma intervenção 

Federal no interior do Estado e a deposição do então Presidente do Estado, Dr. João 
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Machado. Ocorreram, então, lutas em Sumé, Taperoá, Patos e São João do Cariri e ameaças 

de invasão as cidades de Soledade e Teixeira e apesar de ter sofrido algumas baixas a 

Polícia impediu que os rebelados alcançassem seus objetivos. 

A corporação, ainda com a denominação de Força Publica, enfrentou, em 1926, 

a Coluna Prestes. O então Presidente da Paraíba, João Suassuna, sabedor de que a coluna se 

dirigia à Paraíba, determinou que o efetivo fosse deslocado para as cidades de Sousa, São 

João do Rio do Peixe para que esta fosse combatida ainda no sertão. Houve uma 

perseguição implacável à Coluna, resultando em muitas mortes de ambos os lados, contudo 

o que realmente marcou a passagem da Coluna, foi uma chacina por ela cometida em 

piancó, onde foram assassinados, depois de presos, dois soldados e vinte e três civis, 

inclusive o pároco  e líder local chamado Padre Aristides. 

Novamente, em 1930, um grupo armado tentou provocar uma intervenção 

federal na Paraíba desta vez na cidade de Princesa Isabel, sertão paraibano. No confronto 

ocorrido em Água Braça, duzentos Policiais foram mortos.  

Neste mesmo período, em São Paulo, lideranças políticas e militares, 

articularam em 1932, um movimento armado visando depor o governo Federal. Este 

episódio ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista. A fim de coibir este 

movimento, o então Presidente do Brasil, Getulio Vargas, convocou tropas federais e das 

Polícias militares de todo país. Da Paraíba seguiram o 1º e 2º Batalhões.  

Na mesma década, em 1935, houve em Natal, Rio de Janeiro e Recife, uma 

tentativa de implantação do Governo comunista. Grupos orientados por Carlos Prestes 

tomaram o quartel de exército em Natal e pretendiam depor o Governo e instituir uma Junta 

Governativa. Informado da situação o Governador da Paraíba, Argemiro de Figueredo, 
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enviou a Natal, um batalhão Policial que prendeu vários integrantes da Junta Governativa, 

restaurou a ordem em várias cidades e apreendeu farto material que havia sido saqueado. 

Após esta breve retrospectiva, pudemos visualizar a importância para o Estado e 

toda a população, desde a época de sua criação até os dias atuais da Polícia Militar da 

Paraíba.  

Com a proclamação da República as polícias foram unificadas em cada Estado,  

recebendo denominações diferentes e transformando-se em exércitos regionais. Para suprir 

as funções de polícia que foram abandonadas devido a criação deste novo exército de 

caráter estadual, tornou-se necessário a criação das guardas civis e municipais. 

No período da ditadura Vargas, o poder militar voltou a ser centralizado no 

governo federal, sendo desmontados os exércitos regionais, que passaram então a executar 

tarefas Policiais e as polícias passarem a ser polícias políticas do seu regime. O retorno das 

duas polícias as suas atividades originais ocorreu no período de 1945 a 1964, assim a 

polícia civil foi esvaziando seu caráter de polícia política repassando esta função para o 

DOPS, dando andamento ao processo de criação de organismos especializados. Com 

relação à polícia militar, esta deixou arquivadas suas pretensões a exército regional e 

retomou suas tarefas comuns. 

 Entre os anos 1964 a 1984 as polícias civil e militar são mais uma vez 

utilizadas na repressão política, sendo que desta vez sob o comando de órgãos das Forças 

Armadas, organismos mistos de polícia política. Também se criou dentro das polícias 

estaduais unidades especializadas em repressão política e a orientação de combate aos 

opositores do regime, cassando-se os policiais e militares que tivessem qualquer relação 

com a oposição. A violência Policial tornou-se regra e não exceção, conceitos como 
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democracia, cidadania, liberdade e direitos humanos eram esquecidos e violados 

diariamente. 

Embora estejamos a quase duas décadas neste período de redemocratização a 

polícia atual ainda guarda várias marcas do período autoritário. Contudo é imprescindível a 

compreensão de que a polícia não pertence aos governantes ou administradores, mas à 

sociedade, uma vez que os primeiros são temporários enquanto que o segundo é 

permanente. 

A polícia como uma instituição pública deve adequar-se aos anseios da 

população, sendo necessário que dêem a ela condições de cumprir sua função com 

autonomia, democracia, competência, eficácia e transparência. Faz-se necessário que tenha 

também equipamentos, planejamento, prevenção, tecnologia, inteligência para que possa 

resolver os casos investigados de forma rápida e eficaz. 

 

Foi confiado ao Policial, pela sociedade e pelo Estado, o papel de segurança 

pública, entretanto, historicamente, segurança pública tem se confundido com combate à 

criminalidade. Segundo Moraes (2000)  

Dar segurança significa prevenir, por todos os modos permitidos e imagináveis, 

para que a infração penal não ocorra. Para combater o delito, ao contrário, é 

preciso que, por omissão, imprevisão, desconhecimento ou interesse, se deixe 

que ele ocorra. Além do mais, os gastos e os prejuízos materiais e humanos, em 

regra, são maiores com o combate do que com a segurança, se esta for bem 

planejada por quem de fato, entenda da matéria. Prepara-se uma polícia como se 

fosse para a guerra, para o combate ao crime, não se faz a preparação do homem 

para prevenir, para evitar a ocorrência do crime. 

 

 Contudo, a Polícia Militar parece não receber uma formação que a leve a uma 

atuação preventiva, sem o uso de armas ou da força, muito menos para uma ação que não se 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       48 

 

vincula diretamente à proteção da ordem e da sociedade. É imprescindível que ocorram 

mudanças que possam estabelecer, enfim, a segurança pública, a cidadania e os direitos 

humanos, que possam assegurar a dignidade da profissão de Policial em nosso país.  
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2.6  Do poder de Polícia 

O poder de polícia deixou-se de impor obrigação apenas negativa visando 

resguardar a ordem pública, na concepção de polícia geral francesa, para também impor 

obrigação positiva, além de ampliar seu campo de atuação, o qual passou abranger, além da 

ordem pública, também a ordem econômica e social. 

O Estado passou a assumir amplas atividades para atender às necessidades 

coletivas, o atendimento de interesse geral, passando então a ser percebido como um 

princípio da finalidade pública. E são nesses interesses públicos, diante dos mais variados 

setores da sociedade, como segurança, moral, saúde, ambiente, defesa do consumidor, 

patrimônio cultural, propriedade, que aparecem os mais variados ramos da polícia 

administrativa: polícia de segurança, das florestas, das águas, de trânsito, de pesos e 

medidas, logradouros públicos, sanitária, edilícia, dentre outros. 

Surgem então os Princípios relevantes da administração pública inerentes ao 

poder de polícia que são os postulados fundamentais inspiradores de todo o modo de agir 

da Administração Pública. A Constituição Federal, quando trata da Administração Pública, 

em seu artigo 37 refere-se expressamente a princípios aos quais a administração direta e 

indireta dos entes federativos devem obedecer, quais sejam: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência.  

No intuito de atingir aos princípios traçados na Constituição Federal, no que diz 

respeito à Administração Pública, Bonavides (1998, p. 231) afirma que, ao tratar da 

conceituação de princípios, apresenta sua vinculação a disposições normativas, e nessa 

conceituação: "Os princípios gerais [...] correspondem, em sentido de substância, aos 

princípios constitucionais e às disposições de princípio, da terminologia mais em voga entre 

os Mestres do Direito Público contemporâneo" (BONAVIDES, 1998, p. 245).  
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Sobre o princípio da legalidade, Pessoa (2003, p. 498) afirma que, 

relacionando-o com a atividade de polícia deve-se, fugir a uma visão reducionista do 

princípio da legalidade, que redundaria em legítimo e dessintonizado com as exigências dos 

tempos atuais. Pois, o princípio da legalidade, mesmo quando diretor da atividade de 

polícia, implica, mais do que tudo, a busca da satisfação do interesse público segundo a 

solução ótima, ou seja, aquela mais adequada, a que melhor satisfaz tal interesse numa dada 

situação específica. Dado o caráter preventivo da atividade, seu escopo maior se traduz 

evitar danos à coletividade. 

É necessário conferir valor normativo aos valores e princípios que adensam o 

princípio da legalidade, quais seja moralidade, boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade, 

entre outros, embora também não expressos na Constituição Federal.  

A correção por ilegalidade pode derivar-se internamente, quando se invoca o 

princípio da autotutela, no qual a própria Administração Pública anula seus atos eivados de 

vícios, ou externamente, pelo princípio do controle do Poder Judiciário, o qual anula os atos 

ilegais, desde que a esse poder lhes sejam apresentados. 

Quanto ao princípio da proporcionalidade este é considerado extremamente 

relevante quando se trata do poder de polícia. Se o ato de polícia for desproporcional, a 

conclusão é a de que alguém ou algumas pessoas serão prejudicadas por excesso de poder, 

revelando-se ausente o verdadeiro interesse coletivo a ser perseguido e configurando-se 

ilegalidade merecedora de correção.  

O próprio princípio de proporcionalidade, de certo modo, deriva do poder de 

coerção de que dispõe a Administração Pública ao praticar atos de polícia. Não se permite 

desobediência de uma linha proporcional entre os meios e os fins da atividade 
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administrativa, de tal forma que, não havendo proporcionalidade entre a medida adotada e o 

fim a que se destina, incorrerá a autoridade administrativa em abuso de poder.  

Mas, não é porque o poder de polícia tem a compreensão da utilização da força 

e a estruturação de um aparato estatal destinado à coerção dos particulares, que perderá sua 

acepção democrática.  

Evidentemente que, ao limitar o exercício de liberdades, o que propiciaria uma 

atividade dotada de grande potencial antidemocrático, o poder de polícia encontra-se sujeito 

aos princípios constitucionais e legais disciplinadores da democracia republicana, como 

qualquer atividade administrativa, inclusive, e principalmente, o da proporcionalidade, 

embora, ainda, tal princípio não esteja expresso na Lei Maior.  

Já o princípio da dignidade da pessoa humana se torna essencial nesse contexto. 

É a partir daqui que se pode indagar acerca da relação coercitiva do poder de polícia diante 

dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana. Esse é o cerne da questão que 

leva a buscar a razão de que polícia, notadamente de segurança pública, e direitos humanos 

são temas relevantes no direito contemporâneo. 

O poder de polícia na visão clássica, como instrumento de manutenção da 

ordem, ou seja, da segurança, da tranqüilidade e da salubridade, sofreu duas modificações 

importantes. Dentre elas, a instrumentalização à proteção dos direitos fundamentais. Desta 

forma o conceito de poder de polícia contemporâneo deve seguir a instrumentalização à 

proteção dos direitos fundamentais e a imposição de deveres de fazer. 

Além da instrumentalização do poder de polícia à proteção dos direitos 

fundamentais, a evolução social conduziu à insuficiência da mera abstenção privada. Surge, 

então, a imposição de deveres de fazer. A promoção da ordem pública envolve também 

deveres de colaboração ativa. A funcionalização dos direitos e garantias individuais e 
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sociais exige que os sujeitos adotem cautelas omissivas, non facere, e também comissivas 

facere, sem as quais se coloca em risco a integridade alheia, um valor de dignidade humana 

a ser perseguido. 

 

2.6.1 Atributos do poder de polícia 

 

A doutrina não é unânime diante da concepção "atributos", alguns autores 

denominam "princípios", ou "características" do poder de polícia, ficando ao talante de 

cada um deles. Mais modernamente, vê-se abandonando o termo "atributos" do poder de 

polícia. 

Meirelles (1987, p. 97), apresentou como "atributos" do Poder de Polícia o seu 

discricionarismo, a auto-executoriedade do ato de polícia e, por fim, a coercibilidade deste 

mesmo ato. Entende-se que o referido doutrinador teve como fonte inspiradora a doutrina 

francesa, ao denominar atributo às características do poder de polícia, aliás, da 

Administração Pública. Não se trata de um atributo como discorre parte da doutrina, pois 

tal concepção só encontra guarida no direito francês, priviège du préalable, embora não 

exista nela, tecnicamente, qualquer privilégio, pois nenhuma norma jurídica é derrogada em 

seu benefício.  

Em sua essência contemporânea, podemos afirmar que o poder de polícia: 

a) É exercido pelo Estado; 

b) É atividade administrativa; 

c) Sua atuação é subordinada à ordem jurídica, ou seja, não é eminente, nem 

superior, mas regida pelo ordenamento vigente, sobretudo pelos princípios constitucionais 
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da legalidade, impessoalidade, eficiência, moralidade e, sobretudo, da dignidade da pessoa 

humana;  

d) Produz realização dos direitos fundamentais e da democracia; 

e) Acarreta limitação direta à liberdade e à propriedade dos particulares;  

f) O limite ao direito do particular, de regra, significa um obstáculo ao seu 

exercício pleno, ou a retirada de uma faculdade pertinente ao conteúdo do direito ou uma 

obrigação de fazer;  

g) Situa-se na face da autoridade, considerando a configuração da 

Administração Pública, dividida entre uma face de autoridade e uma de prestadora de 

serviço; 

h) Abrange o controle da observância das prescrições e a imposição de sanções 

em caso de desatendimento;  

i) Deve ater-se ao princípio da proporcionalidade que está na base dos direitos à 

limitação. 

À vista do exposto neste capítulo, verifica-se a importância de se abordar 

questoes como a evolução histórica da polícia e do poder de polícia. Não se pode negarque 

a polícia sempre existiu de alguma forma na relação humana, ora com o condão de se 

estabelecer uma autoridade que persuadia aqueles que viviam na polis, portanto, delimitado 

por critérios filosóficos, ora com a necessidade da coerção para se estabelecer a segurança e 

a paz entre os homens. Por sua vez, mesmo diante desses aspectos filosóficos, necessário 

foi demonstrar alguns conceitos relevantes sobre poder, autoridade, liberdade e violência, 

termos muito comuns na relação entre indivíduo e Estado. 

Entende-se que a polícia deve exercer sua autoridade, essa é a sua razão de ser, 

pois seu exercício deve ser de conhecimento de todos que vivem em sociedade. 
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A polícia contemporânea não despreza princípios que lhe proporcionam a base 

para a legitimidade de suas ações, nem regras que lhe dão o sustentáculo para agir sob uma 

ética e, por conseguinte, valorizando o ser humano pela sua própria condição de ser. 
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2.7  Polícia Militar cidadã: em busca de novos paradigmas 

                                               
As Polícias Militares, no ciclo de polícia, embora tenham de cumprir sua 

missão de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, atuam em função de polícia 

administrativa preventivamente, até a ocorrência da infração penal. Daí, prosseguindo nesse 

ciclo, as Polícias Militares atuam em atividade de repressão imediata, desempenhando 

função de polícia judiciária, tal como diligências em decorrência de estado de flagrância, 

perseguição e detenção de criminosos, apreensão de materiais objetos do crime, 

apresentando-os às autoridades de polícia judiciária federal, ou estadual, conforme o caso. 

Os delegados de polícia são os responsáveis pela formalização e a devida apuração do 

ilícito penal, por meio do inquérito, a ser remetido oportunamente à Justiça Criminal. 

Obedecem eles, nesse contexto, o estabelecido no Direito Processual Penal.  

Portanto, as Polícias Militares exercem atividades de polícia judiciária quando 

da ocorrência do ilícito penal, ou seja, atividade de repressão imediata, no momento em que 

encaminham o infrator e as provas indiciárias coletadas, principalmente em casos de 

flagrante delito, à polícia judiciária comum, estadual ou federal.  

Segundo Lazzarini (1995) a polícia ostensiva é uma expressão nova, não só no 

texto constitucional, como na nomenclatura da especialidade. Foi adotada por dois motivos: 

o primeiro para estabelecer a exclusividade constitucional e, o segundo, para marcar a 

expansão da competência policial dos policiais militares, além do policiamento ostensivo. 

Na busca de uma melhor compreensão deste segundo aspecto, se faz necessário 

entender que o policiamento é apenas uma fase da atividade de polícia. A atuação do 

Estado, no exercício de seu poder de polícia, se desenvolve em quatro fases: a ordem de 

polícia, o consentimento de polícia, a fiscalização de polícia e a sanção de polícia.  
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Dessa alusão, verifica-se que o policiamento corresponde apenas à atividade de 

fiscalização e, por esse motivo, a concepção de polícia ostensiva. O adjetivo ostensivo 

refere-se à ação pública de dissuasão, característica do policial fardado e armado, reforçada 

pelo aparato militar utilizado, evocação do poder de uma corporação eficientemente 

unificada pela hierarquia e disciplina. É a polícia que o cidadão vê. 

Contudo, esta polícia que o cidadão vê trás consigo, muitas vezes, um estigma 

de violência que gera insegurança na sociedade, principalmente nas classes mais baixas, 

sendo necessário a reconstrução desta percepção e o resgate da autoridade policial. 

Quanto ao que concerne a questão da violência há uma preocupação do Estado 

e da própria comunidade na busca incessante na resolução desse problema, pois que esta  

insegurança, e quando o cidadão sente-se inseguro diante da violência, abalam os seus 

direitos fundamentais.  

No dia a dia a violência surge interligada à falta de regras, de normas, à 

imprevisibilidade. Uma situação de violência caracteriza-se pela ruptura da normalidade, da 

estabilidade, do equilíbrio, revelando a vulnerabilidade, confrontando o ser com a 

fragilidade da condição humana. 

Borges Filho (1994) menciona que todo aquele que se dedica ao estudo da 

história e da política não poderia se manter ignorante do enorme papel que a violência 

sempre desempenhou nas atividades humanas, admitido que a violência não era objeto de 

muita consideração. Mostrando que, até que ponto, a violência e sua arbitrariedade tem sido 

vistos como fatos corriqueiros e foram, portanto negligenciados. A violência no mundo 

moderno tornou-se mera estatística policial, sendo poucos os dedicados ao estudo desta 

temática ou, no mínimo, questionadores de sua origem.  
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A cidadania e os direitos humanos neste contexto de violência vivenciado pela 

sociedade brasileira ganham um novo impulso, o reflexo de que é preciso não somente 

refletir, mas principalmente agir no âmago desta questão que é o reconhecimento de que 

todo ser humano deve ser considerado cidadão e detentor de direitos; principalmente no que 

diz respeito a ter uma vida digna, com trabalho, educação, saúde, segurança e lazer como 

tão belamente está escrito na Constituição brasileira.    

Rico ou pobre, branco ou preto, brasileiro ou estrangeiro, todos tem de ter a sua 

dignidade respeitada, pois este é um valor intrínseco aos direitos humanos; trata-se como 

diz PEQUENO (2001:3) de um valor incondicional, incomensurável, insubstituível, de 

dimensão qualitativa, nunca quantitativa. Assim sendo, por mais diferentes que sejam as 

classes sociais, as condições financeiras, ninguém deve deter um grau de dignidade maior 

ou menor do que outros. 

Neste sentido Soares (1998) afirma que há “a idéia de que todos, 

independentemente da posição social, são merecedores da preocupação com a garantia 

dos direitos fundamentais”, entretanto devido ao processo de exclusão moral vivenciado no 

Brasil este conceito não encontrou ecos na sua prática. Pelo contrário, convivemos com 

uma distinção profunda entre pobres e ricos, entre diferentes raças e entre segmentos 

sociais. 

Outro ponto de extrema importância, mas também carregado de mitos na 

sociedade, é o que diz respeito à dimensão jurídico-político dos direitos humanos. A 

UNESCO coloca que os mecanismos jurídicos (normas, leis, convenções, tratados e pactos) 

são considerados uma proteção de maneira institucionalizada dos direitos da pessoa 

humana contra os excessos de poder cometidos pelos órgãos do Estado e por outro, regras 

para se estabelecer condições humanas de vida e desenvolvimento da personalidade 
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humana. Contudo, o que por vezes se percebe é uma fragilidade de liberdades que estão 

desvinculadas de proteção ampla dos cidadãos contra o arbítrio das autoridades; é 

necessário que se dê a máxima importância ao judiciário, pois a sua não mudança 

representa que não serão cobradas medidas da sociedade para alterar isto, ou que não se 

pressionará as autoridades para que dêem atenção a este fato. 

Pesquisas realizadas pela Comissão de Justiça e Paz observaram que, para os a 

população brasileira, os direitos humanos são a somatória de todos os direitos: econômicos, 

trabalhistas, sociais e políticos. Podendo-se estabelecer, através dos dados coletados, que 

existe uma hierarquia dos direitos a partir da maior ou menor gravidade atribuída à violação 

destes direitos. 

 No entanto, esta hierarquia é válida para todos os grupos de renda e 

escolaridade, sendo o principal os direitos sociais e econômicos, seguidos do direito de 

proteção à vida, os trabalhistas e por fim os direitos políticos. Parece não haver na 

população um consenso do que se caracteriza como violação dos direitos humanos; 

ocorrendo uma mistura de motivos pelos quais se atribui ou não gravidade à violação de 

certos direitos.     

Trazendo a questão para a situação concreta no Brasil, destaca Pinheiro (1993; 

81) os direitos individuais somente podem prevalecer na medida direta em que forem 

reconhecidos como direitos sociais para todos os marginalizados, mortificados e anulados 

na sociedade brasileira. 
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2.8  Formação em direitos humanos: prioridade em todas as áreas 

 

 

Uma proposta metodológica de educação em direitos humanos necessita alguns 

eixos articuladores do trabalho que se pretende executar, pois para transformar a realidade 

se faz necessário trabalhar o cotidiano em toda a sua complexidade.  

Segundo Sime (1991), uma proposta educativa que tenha como eixo central a 

vida cotidiana e que queira recuperar o valor da vida, no sentido radical, tem que 

desenvolver de forma criativa três aspectos básicos. O primeiro pode ser definido assim:  

 

Deve ser uma pedagogia de indignação e que diga não a resignação. Não 

queremos formar seres insensíveis, e sim capazes de indignar-se, de 

escandalizar-se diante de todas as formas de violência, de humilhação. A 

atividade educativa deve ser um espaço onde expressamos e compartilhamos a 

indignação através dos sentimentos de rebeldia contra o que está 

acontecendo.(p.272)  

 

Na nossa sociedade, muitas vezes os processos educativos são impermeáveis à 

realidade do contexto social nas quais se inserem. O cotidiano educacional transforma-se 

num mundo autoreferido, que ignora o cotidiano social. Em muitas ocasiões, sequer existe 

um espaço para que os diferentes sujeitos possam expressar e refletir sobre a estruturação 

do seu dia-a-dia, de suas famílias e comunidades. As práticas educativas e a vida parecem 

ser dois mundos que se ignoram, sendo assim, romper com essa desarticulação é uma 

inquietude básica da educação em direitos humanos. 

                   Faz-se necessário a existência de espaços em que os sujeitos possam refletir e 

expressar-se sobre a estruturação de suas famílias e comunidade. É necessário que o 

indivíduo supere a insensibilidade, passividade e impotência, seja na sua vida pessoal ou 
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social, trata-se de superar toda indiferença diante das violações dos direitos humanos que se 

multiplicam em nossas sociedades e que também estão presentes nas práticas educativas. 

                  Sime (1991) também destaca a pedagogia de admiração diante de toda 

expressão de afirmação da vida, diz que a educação em direitos humanos favorece a 

capacidade de perceber essas buscas concretas e cria espaços onde se socializam tais 

experiências, além de construí-las e implementá-las.  Esta pedagogia da admiração é um 

convite a criar espaços para partilhar a alegria de viver. Alegramo-nos porque vamos 

descobrindo que existem pequenos germes de um cotidiano novo, porque nos admiramos 

ao ver como mudamos e ao ver como os demais mudaram ou querem mudar. A admiração 

estimula a gozar tudo o que, desde nossa realidade imediata, contribua para a vitória da 

vida. 

                  O terceiro aspecto inerente a uma proposta educativa cujo eixo central está na 

vida cotidiana trata de afirmar uma pedagogia que promova convicções firmes e se 

expresse na forma de trabalhar a dimensão ética da educação.  

A convicção do valor supremo da vida é a coluna vertebral do nosso projeto de 

sociedade, de homem e de mulher novos. Nossa opção pela vida é o que unifica 

nossa personalidade individual e nossa identidade coletiva. Mas também 

existem outros valores que propomos como convicções, que dão consistência 

ética à mística pela vida: solidariedade, justiça, esperança, liberdade, capacidade 

crítica. (Sime,91:274) 

     

                  Vários autores discutem a formação do educador em direitos humanos, reflexo 

de uma preocupação com a eficiência deste nível de ensino em que se formam profissionais 

para atuarem nos diversos campos da Sociedade brasileira.  

             Segundo Freire (2001) ensinar exige rigorosidade metódica,  a importância do 

papel do educador, o método da paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa 

docente não apenas ensina os conteúdos mas também ensina a pensar certo”.  
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               Portanto a docência exige saber científico e pedagógico, competências e 

habilidades. É preciso entender que ser educador, em qualquer nível, exige formação e 

dedicação. Pensando assim, concordamos com Pimenta (20002), quando institui como 

elementos da profissão docente a formação acadêmica, conceitos, conteúdos específicos, 

ideal, objetivos, regulamentação, código de ética, ou seja, o currículo explicito e o implícito 

(oculto).  

Na formação de educadores em direitos humanos, a construção de uma cultura 

de direitos humanos requer ações de educação em direitos humanos em todos os setores do 

tecido social e institucional, e é neste sentido que a formação de educadores em direitos 

humanos tem como campo de atuação a educação formal e informal, demandando um 

processo constante na formação e atualização, tendo em vista que a questão da 

fundamentação teórico-metodológica no que diz respeito aos direitos humanos é centrada 

no processo de formação.  

Segundo Mosca y Aguirre (1992) uns dos maiores obstáculos à difusão da 

educação em direitos humanos é o abismo entre o discurso – as palavras e os feitos e as 

atitudes. Se um educador, um sistema escolar, pensa educar para  os direitos humanos, deve 

sempre começar por pratica-los.  Não existe educação para os direitos humanos, não existe 

projeto válido neste campo, sem um profundo compromisso social para que eles se tornem 

realidade.Neste sentido, as organizações e movimentos, além de denunciar as violações dos 

direitos humanos e promover ações visando à sua proteção e defesa, expandiram o 

horizonte de suas inquietações e o espaço social de sua atuação. 

Tem-se, portanto como objetivo da educação em direitos humanos trabalhar 

permanentemente o ver, a sensibilização e a conscientização sobre a realidade. Bem como 

ampliar progressivamente, de acordo com a realidade dos sujeitos concretos, sua visão 
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sobre a vida cotidiana, assim como ajudar a descobrir os determinantes estruturais da 

realidade deve ser uma preocupação permanente, sobretudo nos cursos de Formação da 

Polícia Militar.  

 

2.8.1 Os desafios da educação para os direitos humanos na Polícia Militar da Paraíba  

 

A formação em direitos humanos tem como prerrogativa possibilitar a mudança 

de comportamento dos indivíduos, esclarecendo-os para que possam compreender a 

complexidade dos problemas sociais e culturais; além do reconhecimento de sua própria 

importância enquanto pessoa que goza de direitos como qualquer outra. 

No contexto da Polícia Militar a educação em direitos humanos significa 

favorecer ao policial a compreensão do respeito, da dignidade e da necessidade de proteger 

a lei para a manutenção da democracia.  

 Severino (1998), fala da necessidade de se compreender e interpretar a teoria e 

a prática da educação para a cidadania e os direitos humanos entre os policiais, pois estas 

implicam em mergulhar nas formas de manifestação concreta da existência humana, que se 

realizam mediante a ação real e o agir prático. A análise reflexiva configura-se no 

entendimento de que o modo de ser (cidadão) deveria decorrer da forma de agir (policial), 

cuja ação permitiria determinar a essência do homem nas suas relações sociais e, 

conseqüentemente, nas econômicas, políticas e culturais. 

O Governo Federal vem realizando iniciativas no sentido adequar e promover os 

direitos humanos, tendo como norte a Constituição Brasileira de 1988, que além dos 

direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, ainda inclui uma vasta gama de 

garantias constitucionais, que faz prevalecer os direitos humanos. Dentre estas iniciativas 

temos a criação do Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNDH) que contempla uma 
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série de propostas, tais como a realização nos cursos das academias de polícia matéria 

específica sobre os direitos humanos.  

Com relação a Paraíba, especificamente, foi criado o Projeto de Lei nº 001, de 

25 de setembro de 1998, que inclui a disciplina de direitos humanos e cidadania nos 

currículos dos cursos de formação , habilitação e aperfeiçoamento de oficiais e praças e na 

instrução e treinamento de policiais militares na Paraíba.(anexo 1) 

A proposta do Programa de Educação em Direitos Humanos para a Polícia 

Militar da Paraíba, parte da premissa que para dar aos policiais militares uma formação 

cidadã, é essencial que o policial se conheça como pessoa humana, pois a medida que ele 

vai se conhecendo vai se libertando de dogmas ultrapassados e culturas desvirtuadas, 

propiciando uma construção paulatina de valores éticos que possibilitarão o exercício de 

suas atividades como cidadão e como policial.  

Objetiva-se também, segundo Nascimento (1998), que a partir do ensino dos 

direitos humanos o policial militar possa constituir-se em sujeito e parceiro: sujeito, para 

que possa perceber e agir no seu dia-a-dia sobre as desigualdades e discriminações 

presentes na sua comunidade; e parceiro, para que possa solidarizar-se com as pessoas que 

tem seus direitos negados e ainda possa interiorizar e exercer as práticas do respeito aos 

direitos e a cidadania de todos.    

A educação voltada para os direitos humanos reporta-nos ao tratamento das 

questões referentes aos procedimentos pedagógicos, à escola, aos campos da educação 

formal e informal, tanto nos treinamentos operacionais e administrativos, quanto nos cursos 

de formação, habilitação e aperfeiçoamento. O trabalho pedagógico no âmbito dos direitos 

humanos tem como objetivo primeiro a prática cotidiana, o processo metodológico de 

envolver diálogo, interrogação e exercício reflexivo. 
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Para Dornelles (2001:184) o processo educacional consiste em conhecer a 

realidade, em busca da consciência do real, versando sobre a reflexão e a capacidade de 

interagir sobre esta realidade. “É a ação e a reflexão sobre a realidade vinculada ao 

conhecimento, à consciência dessa realidade e à possibilidade de transformá-la”.  

Como propõe Nascimento (1998), é necessário que haja uma conscientização do 

significado e da relevância dos direitos humanos na atuação policial, levando-o a 

compreender que os direitos proclamados pelos órgãos e entidades de defesa dos direitos 

humanos são seus; aqueles que são destinados a dar-lhes salvaguarda de sua dignidade e 

respeitabilidade, aqueles que são imprescindíveis à sua segurança pessoal e familiar. 

A proposta do Programa de Educação em Direitos Humanos para a Polícia 

Militar da Paraíba tem inserido em seus objetivos específicos temas tais como: 

 Sensibilizar os policiais militares frente ao tema dos direitos humanos; 

 Fornecer informações e elementos conceituais para a análise de valores 

fundamentais que sustentam uma filosofia em direitos humanos; 

 Promover a reflexão e o diálogo problematizador em torno desses 

valores, suas manifestações e conflitos na vida cotidiana; 

 Motivar para a colocação em prática destes valores na relação diária 

com os demais; 

 Contribuir para a formação de policiais militares comprometidos com os 

direitos humanos, com a democracia e a cidadania, para que possam 

atuar como multiplicadores na perspectiva de construir uma cultura de 

promoção e defesa destes direitos e; 

 Favorecer subsídios para a formação de pautas operacionais baseadas na 

promoção e defesa dos direitos dos cidadãos. 
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Contudo, se observou que vários são as adversidades existentes em um processo 

de implantação de um programa de educação em direitos humanos para a Polícia Militar, 

tendo sido inserido na proposta do programa algumas estratégias de enfrentamento das 

adversidades, pois setores resistentes a mudanças poderiam agir como forças inibidoras na 

construção deste processo. Segundo o programa os estereótipos e preconceitos em torno do 

tema, dos militantes e das organizações que atuam na promoção e defesa dos direitos 

humanos produzem atitudes e sentimentos hostis que dificultam um relacionamento 

dinâmico entre as partes; avaliam também que o controle, o gerenciamento e o 

acompanhamento do processo de implantação do programa é indispensável para assegurar a 

qualidade do processo ensino-aprendizagem e a legitimidade da proposta. 

As ações educativas implementadas na Polícia Militar da Paraíba são 

classificadas em Educação Formal e Educação Informal. A Educação Formal refere-se às 

atividades de educação em direitos humanos dirigidas aos policiais militares ingressos no 

Centro de Ensino da PMPB, nos cursos regulares de formação, habilitação e 

aperfeiçoamento de oficiais e praças. 

Os conteúdos básicos abordados visam oferecer uma leitura global do tema 

“direitos humanos e cidadania”, além de propiciar uma fundamentação de ordem histórica, 

filosófica, jurídica, cultural e política. O conteúdo programático do curso inclui: 

 História de vida e  direitos humanos; 

 A construção do conceito de direitos humanos, numa abordagem 

construtiva e interdisciplinar; 

 Valores éticos-jurídicos dos direitos humanos e a construção de 

recomendações ético-sociais para uma ação policial cidadã; 

 Fundamentação teórica  dos direitos humanos; 
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 Questões penitenciaria e direitos humanos; 

 As normas de proteção dos direitos humanos internacional e nacional 

relacionadas à ação do policial;, 

 O Programa Nacional de Direitos Humanos e seus rebatimentos para 

a formação e a prática policial; 

 Relação sociedade e polícia –identidade profissional –imagem social; 

 A polícia protetora dos direitos humanos. 

 

Com relação à Educação Informal temos as ações educativas em direitos 

humanos desenvolvidas como instruções no cotidiano dos quartéis, destituídas de 

formalidades curriculares e dirigidas ao treinamento de policiais militares de várias 

unidades da capital e do interior. 

Os conteúdos básicos nesta modalidade são os mesmos da educação formal, 

além de outros temas demandados das necessidades surgidas no cotidiano como, por 

exemplo: violência policial e violência urbana e rural; mídia; violência e direitos humanos; 

globalização e direitos humanos entre outros.      

A metodologia abordada no curso de direitos humanos para a polícia militar é de 

suma importância, pois deve desenvolver atividades que possibilitem a colaboração entre o 

educando e o educador no processo de construção do conhecimento, envolvendo, 

sobretudo, uma metodologia problematizadora das questões que permeiam a realidade 

sócio-político e social. 

Segundo Freire (1995), Candau (1995) e Aguire (1997) dentre as virtudes do 

educador estão: a) o exercício da fala e da escuta; b) a coerência entre o discurso e a ação, 

teoria e prática; c) capacidade de atuar de modo dialógico os conflitos; d) capacidade de se 
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indignar, sentir e identificar-se com a realidade do outro; e) reconhecimento do outro como 

sujeito de direito. Freire (1978, p:38) diz que:“ A educação em direitos humanos deve ser 

dialógica, adotando o educador postura que leve à colaboração, união, organização, 

síntese cultural e reconstrução do conhecimento.”  

Os recursos técnicos trabalhados pelo educador devem ser instrumentos 

motivadores para o desenvolvimento da criatividade, e que facilitem o entendimento dos 

temas abordados; um dos recursos técnicos abordados no Programa de Educação em 

Direitos Humanos da PMPB é a oficina pedagógica. Candau et al (1995), esclarece que 

através desta técnica os participantes confrontam as práticas cotidianas com a problemática 

dos direitos humanos no Brasil e no mundo, viabilizando assim, refletir sobre inúmeros 

instrumentos que podem ser usados em defesa desses direitos.        

Para os que fazem a educação em direitos humanos nas Polícias  Militares é 

imprescindível se ter a consciência que este é um compromisso individual de cada 

integrante de corporação, assim todo policial militar, em qualquer nível, precisa estar 

comprometido com os resultados dessa educação para que estes possam ser alcançados. 

Pois, o próprio policial perpetua nas suas práticas, na sociedade, a representação que a 

instituição lhe impõe. 

Ao refletirmos sobre todos estes aspectos que permeiam a formação em direitos 

humanos nos deparamos com a importância da dialética do pensar e do fazer que instiga um 

processo de reflexão, descoberta e criação dos sujeitos envolvidos com o processo de 

conhecimento. Silva (2000:127) chama atenção para a complexidade da palavra qualidade, 

em decorrência de uma igualdade e liberdade, atribuído à educação para a cidadania, no 

processo formativo dos policiais militares, ressaltando a pouca visibilidade de 

transformação a curto prazo. 
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2.9 Os Direitos Humanos e a atuação Do Policial Militar 

 

O crescimento da violência e da criminalidade no Brasil tem ensejado um 

sentimento generalizado de que as instituições públicas não são capazes de resolver esta 

situação. Este sentimento de insegurança, principalmente na zona urbana, vem levando a 

sociedade civil a debater a segurança pública, principalmente o papel das organizações 

policiais. 

Neves (2002) ressalta a importância dos cursos de formação em direitos 

humanos para a polícia militar como estratégia para que se possa entender como pensam os 

policiais, além de ser um meio de investigação dos modos de funcionamento das 

corporações policiais. Neves (p.153) coloca que: 

 

Os cursos não foram só uma intervenção da sociedade no interior das policias; 

mas estratégias de pesquisas, levando os pesquisadores envolvidos no projeto a 

melhor conhecer as instituições policiais. Esse “melhor conhecer” é fundamental 

não apenas para informar as ações dos grupos de defesa dos direitos humanos 

com relação às policias, mas também como um mecanismo de 

“desestranhamento” do outro. 

 

Contudo, o fato de estar inserido em uma instituição militar deixa claro que 

ocorre um intenso processo de enquadramento institucional ao se ingressar na polícia, 

havendo uma separação, subtendida, entre o cidadão que passa a ser policial militar e os 

demais cidadãos da sociedade civil. A sociedade cobra dos policiais um funcionamento 

adequado e o respeito aos direitos dos cidadãos, havendo, entretanto, pouca preocupação 

quanto às condições nas quais os policiais exercem suas atividades; assim sendo, não se 
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pode pedir à polícia, que não tem seus direitos humanos respeitados, que respeitem os 

direitos humanos da sociedade. 

A imagem da Polícia Militar e da Polícia Civil de violência, corrupção e 

impunidade está, infelizmente, calcada em fatos reais que fizeram, e continuam fazendo, 

muitas vítimas na sociedade, principalmente nas classes mais baixas da sociedade. Mas, 

como propõe Chesnai (1999): 

Deve-se evitar uma generalização grosseira dessa imagem, que desconsidera a 

precariedade das condições de trabalho e o modo de funcionamento institucional 

imposta aos policiais, que os leva muitas vezes a práticas arbitrárias, 

especialmente na população, como um comportamento“natural”, em que a 

violência e mesmo a morte são banalizadas. É exatamente esse funcionamento 

institucional – e não algo da ordem dos indivíduos – que deve ser analisado, para 

que possa ser repensado e desmontado.   

 

No desempenho diário de suas funções o policial se encontra, em várias 

oportunidades, no centro das tensões entre o Estado e a sociedade. Para as elites a imagem 

da polícia é a de que esta instituição e as Forças Armadas são “o braço armado do Estado”, 

devendo, portanto, manter a ordem social e conter as manifestações que possam ameaçá-

las. É preciso rever estas situações de confronto, pois, geralmente, estas manifestações 

representam somente o descontentamento e o anseio popular, ou as reivindicações dos 

direitos, ou a expressão da vontade popular a respeito de algum problema que atinge a 

sociedade, mas que não ameaça a ordem social; não cabendo aí nenhum tipo de repressão. 

Nobre (2002), chama atenção de que na maioria das vezes, as ordens provêm do 

alto escalão da corporação, ou ainda, do Poder Executivo, às quais o pelotão, formado 

basicamente por praças, deve obedecer sem discutir, refletir e sem parar para sentir, mesmo 

quando, não raro, se identificam com os manifestantes, seja por causa de sua origem de 

classe ou por simpatizar com a causa.   
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Assim, um dos grandes desafios da educação para os direitos humanos na 

PMPB é justamente favorecer a reflexão sobre o processo de separação entre o cidadão que 

passa a ser policial militar e os demais cidadãos da sociedade civil; e uma reflexão também 

a respeito da imagem negativa da polícia perante a sociedade, tendo em vista a organização 

policial no sentido de promover um comportamento reprovável, com o qual os policiais não 

concordam nem se identificam, mas do qual passam a ser vitimas e reprodutores.   

Os cursos de direitos humanos para policiais devem priorizar a interação das 

policias com uma entidade de defesa desses direitos e como um indício das possibilidades 

de democratização dos organismos policiais do Estado.  

Não significando, contudo, que estes cursos possam, por si só, transformar 

instituições policiais em curto prazo. O que se espera destas experiências é que elas possam 

ajudar na construção de uma cultura política, pautada no respeito aos direitos da pessoa e na 

luta pela conquista da cidadania.  
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III-MÉTODO 

_____________________________________  
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Este capítulo tem por objetivo mostrar como esta pesquisa foi construída. 

Optamos pela utilização da abordagem qualitativa, uma vez que esta nos permite 

compreender melhor as opiniões, valores, crenças e atitudes dos alunos do curso de 

Formação de Oficiais da Polícia Militar da Paraíba sobre sua formação em Direitos 

Humanos. 

O reconhecimento do objeto de estudo aqui investigado, como uma expressão da 

subjetividade, impôs a necessidade de um estudo mais relacionado à compreensão do 

significado do fenômeno estudado, tentando fazer uma leitura das percepções dos alunos, 

do que sua expressividade numérica. 

 Uma investigação que busca a compreensão das percepções que os alunos do 

curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar fazem da sua formação para os direitos 

humanos precisa ter a preocupação de apresentar, sobretudo, o que nos chama a atenção 

Granger (apud Minayo, op. cit., p. 32): “a experiência que é captada não como predicado 

de um objeto, mas como fluxo de cuja essência temos consciência em forma de 

relembranças: atitudes, motivações, valores e significados subjetivos.” Assim, a utilização 

de um tratamento qualitativo apresentou vantagens, principalmente a partir do caráter 

complexo e multidimensional da questão abordada, ou seja, as percepções sobre formação 

do policial em direitos humanos. 

 

3.1 Procedimentos 

  

    À princípio mantivemos contato prévio com a Centro de Formação da Polícia 

Militar, através da direção de ensino da mesma, onde nos apresentamos, ocasião em que 
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expusemos os objetivos da nossa pesquisa e solicitamos o apoio necessário para a sua 

realização. 

O Centro de Formação da Polícia Militar, localiza-se no bairro de Mangabeira. 

Atende a uma clientela de ambos os sexos e de idades que variam dos 17 aos 40 anos. O 

Centro funciona em horário integral. 

A aplicação se deu de forma individual, na sala de aula, sendo sua aplicação 

realizada das 10:00 hs às 12:00h. 

 

3.2 Instrumentos de Investigação 

 

 A utilização de uma entrevista semi-estruturada como instrumento de 

investigação, nesta pesquisa, foi uma escolha pautada, principalmente, na característica do 

objeto a ser pesquisado, ou seja, as percepções dos alunos do Curso de Formação de 

Oficiais da Polícia Militar sobre sua formação em Direitos Humanos. 

Neste estudo, o instrumento foi composta de seis questões iniciais, que 

permitiram ao entrevistado exprimir suas opiniões livremente sem o temor de ser 

desaprovado ou de ser colocado em dificuldades, além de propiciar tempo para o 

pesquisado pensar com calma antes responder.  

 

3.3  Sujeitos 

 

Participaram deste estudo trinta e dois alunos do Curso de Formação de Oficiais 

sendo escolhidos destes, de forma aleatória, dez alunos, com idades entre 18 e 36 anos, com 
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diferentes níveis de escolaridade, compreendendo desde alunos com o ensino médio até 

alunos de graduação ou com nível superior completo.  

Com a finalidade de preservar a identidade dos entrevistados, sua identificação 

na transcrição das respostas, foi feita a partir do seguinte código: a letra A(aluno) seguida 

de numeração de 1a 10. Sendo então identificado da seguinte forma (A1, A2, A3, A4, A5, 

A6, A7, A8, A9 e A10)  

 

3.4  Tratamento dos dados 

 

  As respostas foram submetidas à análise de conteúdo. Segundo Minayo (1999) 

o termo “Análise de Conteúdo” é uma expressão atual; surge nos Estados Unidos na época 

da 1ª Guerra Mundial e o campo mais propício para o seu desenvolvimento foi o jornalismo 

da Universidade de Colúmbia. Nessa época, em todos os ramos da ciência crescia o fascínio 

pela contagem e o rigor matemático, e a preocupação com a objetividade e a 

sistematicidade deste método solidificou-se ainda mais nos anos posteriores. Entretanto, no 

período posterior a 2ª Guerra a análise de conteúdo sofre seus anos de depressão, 

ressurgindo na década de 60 dentro de um debate mais aberto e diversificado. 

 A Antropologia, a Sociologia, a Psicologia juntam-se à Psicanálise, ao 

Jornalismo, e há uma retomada de problemáticas anteriormente quase intocáveis. Minayo 

(p.202) coloca:  

No plano epistemológico confrontam-se duas concepções de comunicação: a) o 

modelo“instrumental”que defende o seguinte ponto de vista: numa comunicação 

o mais importante não é o conteúdo manifesto da mensagem mas o que ela 

expressa graças ao contexto e às circunstâncias em que se dá; b) o modelo 

“representacional”que dá fundamental importância ao conteúdo lexical do 

discurso. Isto é, defende a idéia de que através das palavras da mensagem 
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podemos fazer uma boa analise de conteúdo, sem nos atermos ao contexto ou ao 

processo histórico. 

 

                   A análise de conteúdo foi realizada através de algumas etapas: em primeiro 

lugar, fizemos uma análise temática, com o objetivo de destacar os temas presentes nos 

discursos dos sujeitos em relação à formação do policial militar em direitos humanos. Em 

seguida, fizemos a análise de conteúdo, propriamente dita, através de uma análise lógica 

presente na dinâmica das respostas. 
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IV-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

_______________________________________________ 
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4.1 Análise das percepções dos alunos do Curso de Formação de Oficiais da Polícia 

Militar da Paraíba sobre sua formação em Direitos Humanos 

 

A Polícia Militar, no Brasil, é responsável, como já vimos, pelo patrulhamento 

urbano, estando ligada, portanto, não somente a ocorrências de crimes e contravenções 

propriamente ditos, mas também as mais variadas formas de mediação e de controle dos 

conflitos sociais. Constatamos, assim, que o desempenho policial está relacionado a 

diversas situações delicadas e que por vezes exige uma ação de resultados imediatos. 

Fazendo-se mister, portanto, uma sólida formação do policial militar, principalmente no 

que diz respeito aos Direitos Humanos, para que este possa exercer sua função de forma a 

restaurar sua imagem e confiança, enquanto instituição, perante a sociedade. 

Os resultados aqui apresentados descortinam a problemática da formação dos 

oficiais militares em direitos humanos em uma instituição, que, embora já imbuída de 

novos valores, ainda traz resquícios de uma época em que sua prática estava pautada na 

forca, na hierarquia e na disciplina.  

A primeira pergunta apresentada no instrumento aplicado faz referência ao 

porque da escolha de ser oficial militar, e observamos que a necessidade de se conseguir 

um emprego estável se encontra presente em grande parte das respostas. 

“Surgiu devido a necessidade de arrumar um emprego, o qual eu tivesse 

algumas garantias e, também, que eu pudesse ascender 

profissionalmente.”(A5)) 

 

“Surgiu da necessidade de um emprego estável, capacidade de 

estabelecer uma carreira promissora, com rendimentos 

satisfatórios.”(A9)) 
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Apesar da necessidade inicial para alguns ter sido a estabilidade econômica eles 

colocam que com o tempo foram descobrindo uma afinidade com a profissão. 

“Inicialmente com a visão de obter um emprego estável, porém com o 

decorrer do tempo esta idéia mudou para uma vontade de servir de 

alguma forma positiva e ativa para o bem estar da sociedade.”(A6)) 

 

Outro ponto muito presente na fala dos sujeitos quanto a escolha da carreira é a 

influência familiar. Dos dez sujeitos pesquisados quatro fazem referencias aos antecedentes 

militares. 

“Influência militar, pois meu pai, meus tios e outros familiares são da 

Polícia Militar.”(A3)) 

 

“Sendo meu pai um grande policial militar, um exemplo de homem, 

copiado e seguido por muitos, a possibilidade de dar continuidade ao 

trabalho já desenvolvido por ele fez-me vislumbrar o ideal de contribuir 

com o meu melhor, servindo e auxiliando a sociedade numa das 

profissões mais necessária que existem.”(A4)) 

 

Outro aluno explicou que prestou concurso para o Curso de Formação de Oficial 

da Polícia Militar da Paraíba por influência de um amigo que ia se inscrever. 

“Surgiu através de um amigo, que ia fazer o concurso e me convidou 

para fazê-lo também.”(A2) 

 

A questão da vocação, também aparece como uma forte motivação para os que 

querem seguir a carreira militar. 

 

“Em primeiro lugar foi pela vocação militar, em segundo lugar a questão 

financeira e em terceiro foi pelos sonhos da família.”(A8)) 
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“Em princípio a idéia de ser militar veio  antes de ser policial. Porém, 

ser oficial das Forças Armadas implicaria em não ter um lugar certo 

para morar(uma cidade, um Estado),  e ser oficial da Polícia Militar é a 

permanência no meu Estado. Como a idéia de ser militar era muito forte 

na minha vida resolvi ser, além de um policial militar, um oficial.”(A1) 

 

Com relação a importância da formação em direitos humanos para o bom 

desempenho do policial militar todos são unânimes em considerar de extrema relevância 

esta disciplina no curso, a fim de transforma a prática do policial militar em uma prática 

mais humanizada e menos arbitraria. 

“Hoje em dia a formação em direitos humanos para o bom desempenho do 

policial militar é imprescindível, tendo em vista que ele está em contato com 

o cidadão, portanto deve ter um trato especial para com o mesmo, 

respeitando os seus direitos constitucionais, e isso se consegue desde que o 

policial militar ingressa na carreira para quando for para as ruas agir de 

maneira  consciente, de forma que não cometa qualquer tipo de 

arbitrariedade, pensando sempre no bem da pessoa humana.”(A5) 

 

“A formação do policial militar deve, com absoluta convicção, ser 

delineada junto aos preceitos dos DH. Tudo isso porque é conhecendo-se 

que se conhece os outros e os DH possibilitam tal realização àqueles que 

têm o dever de estarem seguros para garantir a segurança da sociedade, de 

seus cidadãos e, também, dos que estão às margens da convivência social 

de direito.”(A4)) 

 

Podemos perceber pelas respostas uma vontade de transformação e de inserção 

na prática policial de valores como os direitos humanos e o respeito ao outro; bem como 

uma reflexão acerca de suas funções perante a sociedade. 
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“Sim, considero importante porque os tempos de truculência já estão 

ultrapassados, nos dias atuais, o cidadão quer o policial ao seu lado para se 

sentir seguro e não temê-lo.(A8)) 

 

“O policial militar deve ser capacitado ou formado com uma doutrina 

consistente do que estabelece os Direitos Humanos, pois, é através desta 

formação que o policial aprenderá a respeitar os direitos mínimos de um 

cidadão; tratando o cidadão com urbanidade, serenidade, sem estereótipos. 

É lamentável que vivamos num mundo onde para se respeitar ao próximo 

tenhamos que aprender num curso de formação e através da forca das leis e 

tratados Internacionais. Sou favorável a prática dos Direitos Humanos não 

só na sala de aula, mas sim dentro da própria instituição; onde muitas vezes 

temos nossos direitos tolhidos por humilhação e falta de ética de alguns 

arcaicos regulamentos e idéias. Acredito que a inclusão da cadeira de 

Direitos Humanos representa um marco para na Formação Profissional 

dentro de nossa magnífica instituição, qualificando a cada dia profissionais 

com mentalidades abertas a novos conhecimentos mudando a visão 

militarista de uma polícia distante da sociedade para uma polícia que acima 

de tudo zela pelos seus recursos humanos, qualidade de seus serviços, etc. A 

Polícia Militar da Paraiba está mudando, evoluindo para não ficar falida 

no tempo, pois, o mundo exige MUDANÇAS.(grifo do aluno)(A9)) 

 

“Considero muito importante. Sabemos que para existir uma sociedade 

justa pautada num estado democrático de direito é necessário a proteção 

dos direitos humanos. Cada homem deve ter consciência de que é 

CIDADÃO com direitos e deveres, portanto deve zelar pela ampliação e 

aperfeiçoamento dos D.H.. O policial militar, como cidadão que é, deve ser 

educado, treinado e tratado como um ser humano que possui direitos e que 

também, deve cumprir seus deveres como pacificador da sociedade. Ele não 

pode ser o agente de abusos ou desrespeito às normas vigentes. A sociedade 

se modernizou e já não aceita métodos arcaicos e violentos, portanto o 
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policial deve saber agir dentro dos limites estabelecidos pelas leis e de 

forma humana e inteligente.(grifos do aluno)(A6) 

 

Com relação a conceituação dos direitos humanos percebemos haver uma 

compreensão praticamente uniforme do seu conceito como sendo um conjunto de normas e 

regras jurídicas, além de estar estritamente relacionado com valores como fraternidade e 

liberdade. 

“Conjunto de normas, tratados, acordos, leis que visam a proteção dos 

direitos fundamentais da pessoa humana. Direitos estes que nascem dos 

costumes, culturas e convivências entre seres humanos e necessidades 

básicas relevantes para cada homem.”(A6) 

 

“Conjunto de normas(regras jurídicas) cujo objetivo é assegurar os 

direitos dos cidadãos, principalmente àqueles ligados à dignidade, 

liberdade e fraternidade”.(A7). 

 

“São todos os direitos fundamentais protegidos por lei, tipificado na 

norma, como o direito a vida(nosso bem maior), a liberdade, a 

igualdade, a fraternidade, ao alimento, moradia, lazer. Vale salientar que 

a sociedade não tem apenas direitos, mas também deveres.”(A1) 

 

“Direitos humanos são um conjunto de direitos e garantias individuais e 

coletivos dos quais gozam – ou deveriam gozar – todo cidadão, 

fundamentados nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. 

(A10) 

 

A partir da conceituação dos direitos humanos foi perguntado como cada um 

percebia a presença destes no desempenho das atividades do policial militar, mas, se com 

relação ao conceito de direitos humanos há uma certa concordância, no que se refere a 

aplicação dos mesmos na prática do policial militar percebemos algumas diferenças. 
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 Sá (1998, apud Nobre e Pinheiro, 2002, p.191) coloca que as representações 

prévias da sociedade a respeito da polícia e vice-versa se estabelecem tanto por parte da 

população em geral quanto por parte dos policiais, que tem origem nessa “população em 

geral” e ao ingressarem na organização policial, vivenciam todo o processo de 

internalizacao de seu código de moralidade. Assim sendo, a descaracterização do policial 

como membro integrante da sociedade civil, com os mesmos direitos e deveres e, em 

muitos casos, tendo estes direitos feridos, faz com que surjam barreiras no seu diálogo com 

a população. Podemos observar este fato quando o aluno coloca que: 

 

“Percebe-se que existe uma supervalorização dos direitos do cidadão em 

prejuízo aos direitos do policial. Deve ser levado em consideração que 

uma arbitrariedade do policial se agrava pelo fato dele ser o 

representante do Estado. Porém no que tange à garantia de direitos, é 

inadmissível essa distorção.(A10) 

 

“Infelizmente os direitos humanos na atividade policial é um pouco falho, 

pois não basta palestras, disciplinas nos cursos diversos de formação, 

deve haver a participação mais efetiva dos direitos humanos (órgão) 

quando ocorrer alguma violência contra policiais militares e família, 

pois além de agentes da segurança pública também são homens e 

mulheres membros da sociedade. Gostaria de observar que existem 

pessoas que fazem o possível para que isto aconteça como é o caso da 

Profª X, a qual é docente do Curso de Formação de Oficiais.”(A1) 

 

Outros ressaltam a resistência ainda existente na própria Instituição, por parte de 

alguns militares, de aceitar e pôr em prática o que preceitua os direitos humanos. 

 

 “No dia-a-dia do policial militar infelizmente ainda  existe uma cultura 

generalizada por parte da tropa, onde impera a teimosia de desrespeitar 
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o que estabelece os direitos humanos com base na covardia, pois, o filho 

do pobre (favela) é surrado e desmoralizado e o filho do rico(praia) é 

mimado ou ignorado. Isso é culpa dos nossos comandantes e 

principalmente do meio político, que influencia nossa política tanto civil 

quanto militar. O que existe atualmente em termos de segurança pública 

é uma grande interferência dos “barões políticos”que usam da polícia 

para cumprir seus interesses, mesmo que tenha que desrespeitar os 

direitos humanos.”(A9) 

 

“Mesmo com a prepotência e arrogância de alguns comandantes, tem-se 

curvado perante o apelo e a consciência dos praças, que hoje tem uma 

nova mentalidade, ainda temos muitos paradigmas a serem quebrados, 

mas aos poucos estão sendo vencidos, com isso é refletido perante a 

população um serviço de melhor qualidade. 

 

 Para outros já está existindo no desempenho das atividades policiais uma 

preocupação com os direitos humanos. 

 

“Quando temos que privar o cidadão de sua liberdade tentamos fazer da 

melhor forma possível que não agrida nem o infrator nem o policial é aí 

onde entra os direitos humanos.”(A3) 

 

“A implantação de projetos como a Patrulha Escolar e a Polícia 

Comunitária foram implantadas dentro da doutrina dos direitos 

humanos. E a atual tendência da polícia é que se enverede por esse 

caminho, dentro da lei, da ética e da moral.”(A2) 

 

“Atualmente o tema de direitos humanos é amplamente difundido em 

nossa Instituição. Pode-se perceber claramente, hoje, que estamos 

tentando incutir a idéia do melhor atendimento ao público. Sabe-se, 

ainda, que uma minoria pratica atos arbitrários, todavia, sensivelmente 

percebemos os esforços dos nossos comandantes para a aplicação da lei 
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que respeita os direitos humanos, exemplo disso temos no próprio Centro 

de Ensino com a adoção da cadeira do referido tema para os diversos 

cursos”(A7)     

 

A imagem negativa da polícia militar perante a sociedade se encontra 

fundamentada em fatos históricos graves e reais que fizeram muitas vítimas na sociedade, 

principalmente nas classes menos favorecidas. Segundo Nobre e Pinheiro (2000), se pode 

observar que a presença de violência e de arbitrariedades na ação policial é um fato 

constante e admitido pelos próprios policiais. 

Comportamentos apontados como os de truculência e violência por parte da 

polícia vêm contribuir para a dicotomia entre “cidadãos policiais”e “cidadãos não policiais” 

, e algumas respostas corroboram a existência de preconceitos com relação a polícia  por 

parte da sociedade. 

“O PM tem uma imagem de temor nos bairros de periferia e é motivo de 

chacota nos bairros de elite. Somos um mal que distante preocupa e perto 

incomoda. O pobre vê a polícia de maneira diferente do rico, um vê com 

temor e o outro com prepotência. Temos que mudar a visão que a 

sociedade tem da polícia e isso só se consegue a longo prazo com 

respeito aos  direitos humanos. (A9) 

 

“Infelizmente ainda como herança da época da ditadura a imagem que 

polícia tem perante a sociedade é de uma polícia truculenta, violenta, que 

só sabe resolver seus problemas através da força. (A3) 

 

“A imagem do policial é a seguinte, quando o policial não está presente, 

faz falta e quando está incomoda. Então a sociedade é injusta com os 

policiais, pois quando utilizamos do poder de polícia, onde reprimimos 

uma ação individual pelo bem da coletividade(art.78 CTN) somos 

taxados e condenados pela opinião pública,não sabem certas pessoas que 
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além do poder de polícia temos o poder discricionário para atuarmos 

pela segurança pública. Vale ressaltar que atitudes isoladas de certos 

policiais não podem acabar com nossa instituição formada por grandes 

profissionais.”(A1) 

 

“A sociedade trata a polícia com certo distanciamento, receio e medo”. 

(A8) 

 

Concorrendo, também, para a repercussão dessa imagem negativa encontramos, 

segundo alguns alunos, a mídia, que distorce a notícia e forma opiniões generalizadas sobre 

a polícia a partir da conduta de sujeitos isolados, sendo criado, então, estereótipos a respeito 

da Instituição. 

“A população criou uma imagem negativa da polícia devido uma 

pequena parcela de maus profissionais que mancham a imagem do todo 

pela falta de divulgação dos excelentes trabalhos realizados por nós, pois 

o que ocorre é uma supervalorização, principalmente pela mídia, das 

mazelas.”(A10) 

 

“Mítica e revestida de preconceitos porém, em mutação para uma 

imagem de respeito.”(A4) 

 

Contudo, observamos que apesar do reconhecimento da existência de uma 

imagem negativa da polícia por parte da sociedade, a maioria coloca que está ocorrendo 

uma melhoria nessa imagem, principalmente pela formação que está sendo propiciada aos 

policiais militares nos Centros de Formação. 

 

“A imagem do policial militar perante a sociedade tem mudado bastante, 

pois antigamente, essa imagem refletia de forma negativa devido as 

arbitrariedades cometidas pelos mesmos, mas com o advento das 
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reformulações na formação destes, que passaram a tratar as pessoas com 

mais respeito, dignidade, etc, a comunidade passou a ter um carinho 

maior para com a instituição como um todo.”(A5) 

 

“É sabido que ainda sofremos alguns “pré-conceitos” que foram criados 

e estigmatizados desde a época ditatorial. Mas, hoje, com o advento da 

Polícia Comunitária, Patrulha Escolar, PROERD, entre outros projetos 

associados aos Direitos Humanos estamos conseguindo melhorar nossa 

imagem junto à sociedade. (A7) 

 

“Temos observado nos últimos anos, a imagem do policial arbitrário e 

truculento tão divulgado nos veículos de informação e comunicação vem 

sendo mudada. Isso está ocorrendo devido a uma melhor seleção e 

formação dos novos policiais bem como a orientação que vem sendo 

estendida aos antigos policiais”.(A2) 

 

“Ainda hoje é negativa a imagem do policial militar, pois por muito 

tempo o que se viu foi o cometimento de violências e torturas, abusos. 

Porém já se nota uma perceptível mudança de visão, derivada realmente 

da reeducação realizada nos centros de ensino das corporações  policiais 

militares, da entrada de novos policiais, com uma visão mais moderna e 

a cobrança efetiva da opinião pública sobre o governo.”(A6) 

 

Percebemos, porém, que todos foram unânimes quanto a importância da 

formação policial em Direitos Humanos, nos centros de formação, para a mudança desta 

imagem negativa ainda tão presente.  

 

“Considero que os estudos dos Direitos Humanos ajudará a incumbir em 

alguns membros da instituição que tem atitudes errôneas (arbitrárias), a 

terem respeito com a sociedade”.(A1) 
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“Com certeza a imagem do policial militar está mudando, não da forma 

que poderia ser, mais a passos curtos. Os direitos humanos vem 

ganhando espaço dentro da instituição e assim mudaremos nossa imagem 

perante a sociedade com novas atitudes.”(A3) 

 

“Os direitos humanos é uma doutrina contemporânea que visa garantir 

nossos direitos, e não apenas o meu ou o seu. E com certeza, é apontada 

hoje como o caminho para uma sociedade mais igual.”(A10) 

 

“Com certeza os Direitos Humanos irão melhorar a nossa imagem, pois 

os conhecimentos serão expostos para nossos subordinados(soldados, 

cabos, sargentos) e demonstrados em nossos atos, que sabemos respeitar 

o direito do próximo.”(A8) 

 

“Com certeza os direitos humanos ajudarão a mudar a nossa imagem. 

Somos vistos, por parte da sociedade, como funcionários truculentos, 

ignorantes, contrários ao respeito. Sabe-se que uma das principais 

causas da violência policial militar é o desconhecimento jurídico(leis). A 

aplicação do curso de Direitos Humanos é de grande importância já que 

formará o policial para melhor atender seu principal cliente: A 

SOCIEDADE.”(A7) 

 

As respostas dos alunos A5 e A2, também, ressaltam a importância dos Direitos 

Humanos na transformação e fortalecimento da imagem do policial militar perante a 

sociedade. Segundo eles: 

 

“Toda vez que passamos por uma formação com base nos  direitos 

humanos, com certeza isso só vem a contribuir para que o policial militar 

venha atender cada vez melhor a sociedade, portanto os Direitos 

Humanos só virão a somar para que a imagem da corporação venha 

refletir sempre de forma positiva perante a sociedade.”(A5) 
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“A estrutura basilar de qualquer policial militar é a sua formação 

educacional e profissional. Portanto, a formação em Direitos Humanos 

(que é a atual tendência das forças de segurança) devem ser implantadas 

e aprimoradas, isso ajudará a mudar ainda mais a imagem da Instituição 

POLÍCIA MILITAR perante a sociedade.”(A2) 

 

Faz-se essencial considerarmos a formação em direitos humanos como um 

processo contínuo, ou seja, que esteja presente não apenas nos cursos de formação, mas, 

sobretudo, que o policial militar tenha uma atitude cotidiana de reflexividade da sua prática, 

construindo assim novos paradigmas para a Instituição que se refletirão positivamente, 

principalmente na sociedade.    
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V-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

________________________________ 
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                  O objetivo do nosso trabalho foi analisar as percepções do aluno do Curso de 

Formação de Oficiais da Polícia Militar da Paraíba sobre sua formação em Direitos 

Humanos, a partir das concepções que orientam o seu cotidiano e as implicações em sua 

prática. 

 Tomando como base a realidade do cotidiano do policial militar e do Curso de 

Formação, como um espaço de construção de pensamentos, ações e contradições, este 

estudo colocou-nos em contato com uma complexidade de elementos, nos quais estão 

inseridas as dificuldades enfrentadas pelo policial militar no seu cotidiano, a importância da 

educação para os direitos humanos nos curso de formação para executar bem o seu trabalho 

e as mudanças de paradigmas na Instituição advindas deste aprendizado. 

 Para estudar a formação do Policial Militar em Direitos Humanos, 

compreendemos que seria necessário, primeiramente, situarmos historicamente os 

pressupostos dos direitos humanos e seus marcos teóricos, registrando os momentos mais 

significativos por ele percorridos, e suas múltiplas dimensões e conceituações na 

contemporaneidade. 

                 No segundo momento, analisamos os Direitos Humanos no Brasil, à luz dos 

problemas e perspectivas que envolvem este tema tão complexo. Em seguida, abordamos 

como se deu a construção da Polícia Militar no Brasil, desde o Império até os dias atuais e a 

origem da Polícia Militar da Paraíba, com um breve relato de algumas batalhas das quais 

participou . 

                  Em seguida abordamos a importância da educação para os direitos humanos e a 

implantação dos Direitos Humanos na formação do policial militar da Paraíba. Neste ponto 

analisamos os desafios da educação para os Direitos Humanos na PMPB, a proposta do 

programa, a metodologia e as dificuldades existentes a partir da aprovação do Projeto de 
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Lei nº 001 de 25/09/1998 que inclui a disciplina de Direitos Humanos e Cidadania nos 

currículos dos cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento de oficiais e praças na 

Polícia Militar da Paraíba.  

                  A atuação da Polícia Militar, sua imagem perante a sociedade e suas funções 

enquanto instituição é abordada no capítulo 6, enfocando as dificuldades, preconceitos e 

estereótipos enfrentados pelos que fazem a Polícia Militar.   

                 A partir dos aspectos ressaltados em nosso trabalho, percebemos a importância 

cada vez mais marcante dos Direitos Humanos para nossa sociedade e, especificamente, 

para a formação dos policiais militares e também civis. Pois, não se admite mais, nesta era 

democrática, atitudes truculentas, violentas e de desrespeito ao ser humano. Sendo também 

de suma importância que se compreenda que os policiais também são cidadãos e 

merecedores de respeito.  

                  Nesta perspectiva, desenvolvemos nosso trabalho com a intenção de 

compreender as percepções que os alunos do Curso de Formação de Oficiais da Polícia 

Militar da Paraíba, futuros comandantes, tem a respeito de sua formação em Direitos 

Humanos. Suas percepções não poderiam ser analisadas isolando este objeto de todos os 

outros que, dinamicamente, o vão definindo para os sujeitos. Nesta percepção, estão sua 

vida, suas relações e suas experiências. 

                  Das questões pesquisadas sobre a formação do policial militar em direitos 

humanos, percebemos que é preciso construir um novo perfil de profissional para a Polícia. 

Isso fica evidente, quando grande parte dos alunos pesquisados relata a existência por parte 

da sociedade de uma imagem negativa do policial militar. É preciso que o policial militar 

esteja em processo permanente de formação, estabelecendo referências teóricas e 

metodológicas que sejam constantemente avaliadas e reconstruídas. 
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 Analisar a formação dos policiais militares em direitos humanos é buscar caminhos 

alternativos para superar as dificuldades ainda existentes na prática policial e a construção 

de novas formas de lidar com a sociedade. 

                  Percebemos através desta pesquisa que a Instituição está no caminho certo ao 

adicionar os Direitos Humanos ao seu currículo, mas observamos, ainda, uma defasagem 

muito grande com relação à carga horária, que é apenas de 60h/a para os 3 (três)anos de 

formação do Oficial Militar. Assim, sugerimos que seja revisto esta carga horária diante de 

tamanha importância para a formação do policial, não apenas do lado profissional, mas, 

sobretudo pessoal.    

                  É fundamental que haja uma reflexão profunda sobre a possibilidade de 

construção de uma nova concepção da Polícia Militar, uma concepção democrática em que 

o policial assuma uma postura humanizada nas práticas e ações diárias. Portanto, é 

fundamental, que a formação em Direitos Humanos seja considerada como fator sine qua 

non de desenvolvimento e de transformação humana, procurando desenvolver as 

potencialidades de cada indivíduo, estimulando seu senso crítico, formando cidadãos 

dignos. Para que isso ocorra, é necessária a existência na corporação de policiais 

competentes e comprometidos com os interesses da sociedade e de um curso de formação 

não apenas de conteúdos programáticos, mas, sobretudo, de valores éticos e humanos. 

                  Diante do exposto, não é suficiente apenas uma fundamentação teórica bem 

sedimentada. É preciso que mudemos nossa postura diante de práticas conservadoras, que 

apenas reforçam a ideologia das classes dominantes. É preciso provocar um debate em que 

os profissionais da Polícia, seja militar ou civil, vivenciem momentos de reflexão sobre a 

sua formação e suas práticas.  
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                 Faz-se necessário que todos juntos lutem, reivindiquem melhoras não apenas 

para si mesmos, mas para todos; que se valorize e se exija na prática os Direitos Humanos, 

pois ao se admitir que um grupo tenha esses direitos violados estará se abrindo precedentes 

para todos; que os governos invistam também na formação de uma polícia mais qualificada; 

e que todos cheguem ao consenso de que se todos não forem tratados como cidadãos e 

merecedores dos mesmos direitos não poderemos nunca viver em paz.  
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Universidade Federal da Paraíba 
CCHLA – Departamento de Psicologia 
Programa de Pós-graduação em S 
58059-900 João Pessoa, PB – Brasil 
Tel./Fax 55 83 216 7200 

E-mail: fatoscano@yahoo.com.br 

 
 
Prezado (a) Coordenador (a), 
 
Esta pesquisa é sobre a percepção dos alunos do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar 
da Paraíba com relação aos Direitos Humanos. e está sendo desenvolvida por  Francisco de Assis 
Toscano de Brito, aluno do Mestrado em Serviço Social da Universidade Federal  da Paraíba, sob a 
orientação do Professor Drº Marconi José Pimentel Pequeno. 
Para a efetivação deste estudo, gostaríamos de contar com a colaboração da vossa instituição de 
ensino, disponibilizando o acesso a alguns alunos. Para tanto, de acordo com o disposto nas 
resoluções 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde, faz-se necessário o vosso 
consentimento. O tempo estimado da pesquisa é de 60 minutos, onde será aplicado, um 
instrumento com perguntas semi-estruturadas (anexo). Os dados coletados nesta pesquisa serão 
considerados em conjunto, garantindo seu caráter anônimo. Por fim, nos colocamos a inteira 
disposição de V.Sª. para, ao final do estudo, apresentar um relatório com os resultados 
encontrados.  
 
Termo de Consentimento 
 
Assinando este termo, estou consentindo a participação dos alunos no estudo: DIREITOS 
HUMANOS E CIDADANIA EM FOCO: percepções  sobre a formação do policial  militar da Paraíba, 
do Programa de Pós-graduação em Serviço Social (Mestrado) da Universidade Federal da Paraíba, 
sob a coordenação do  Professor Drº Marconi José Pimentel Pequeno. 
. 
 
 
João Pessoa, ___de _________ de ______. 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Carimbo e assinatura do Coordenador/Diretor da Instituição 
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Roteiro de Entrevista 

 

 
Identificação 

 

Nome:_________________________________________________________ 

Idade :_______ 

Nível de Escolaridade: ______________________________ 

 

Questões 

 

1- Como surgiu para você a idéia de ser policial militar? 

2- Você considera importante a formação em Direitos humanos para o bom 

desempenho do policial militar? Por que? 

3- Como você conceitua Direitos Humanos? 

4- Como você percebe os Direitos Humanos no desempenho das atividades do 

policial militar? 

5- Como você percebe a imagem do policial militar perante a sociedade? 

6- Para você a formação policial em Direitos Humanos: 

a- Ajudará a mudar esta imagem? (No caso da resposta anterior ter sido de uma 

imagem negativa) 

b- Auxiliará na manutenção e aprimoramento desta imagem? (No caso da 

resposta anterior ter sido de uma imagem positiva) 

 

 

 

 

 

 

 

 


