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RESUMO

O tema do artigo aborda os aspectos relacionados aos Direitos Humanos na visão dos policiais militares do Curso de Formação de Soldados 2014 
e Curso de Formação de Sargentos 2015, ambos promovidos pela Polícia Militar do Pará - PMPA. Esta pesquisa tem como base conceitos de 
Direito Constitucional e Direitos Humanos enquanto ferramentas importantes para assegurar direitos e garantias fundamentais. Na sociedade 
atual, os indivíduos se apresentam tendencialmente mais conhecedores de seus direitos, o que exige do Estado profissionais cada vez mais 
capacitados e comprometidos com suas atribuições. Os indivíduos assimilam informações e as interpretam de maneira veloz, e a sociedade tem 
necessidade e curiosidade de entender os processos de mudanças e aperfeiçoamento das pessoas responsáveis por sua proteção. Neste contexto, 
questões sobre segurança pública têm sido amplamente discutidas por especialistas e pela sociedade em geral. Vale dizer que o tema passou a 
encabeçar a lista dos maiores problemas e desafios ao Estado Democrático de Direito – principalmente sobre o aumento da criminalidade, em 
regra, nas grandes cidades, ocasionada pela ocupação desordenada, desemprego, injustiças sociais, morosidade da justiça, dentre outros fatores, 
responsáveis por gerar a chamada “sensação de insegurança” na população. O problema de pesquisa é: como os soldados e sargentos da polícia 
militar do Pará assimilam as representações de Direitos Humanos em sua formação? O objetivo geral, alinhado com o problema, foi de analisar as 
representações sobre Direitos Humanos entre os Soldados formados em 2014 e Sargentos formados em 2015 da Policia Militar do Pará. A 
metodologia utilizada contemplou a aplicação de questionários validados com perguntas fechadas as quais foram aplicadas aos 50 sargentos 
formados em 2015 na PMPA. Os dados referentes aos Soldados, igualmente com uma amostra de 50 formados em 2014, tendo, portanto 1(um) 
ano de serviço somente, foram retirados de outra pesquisa, qual seja, o relatório da polícia do ano de 2014. Os resultados mostram que do lado 
dos soldados, 90% disseram conhecer sobre o conceito de direitos humanos – e do lado dos sargentos, 84%. Sobre a aplicação dos conceitos de 
direitos humanos no seu dia a dia, 35% dos soldados disseram que conseguem aplicar – contra 60% dos sargentos. A terceira pergunta verso 
sobre o quanto o profissional se sente sujeito de direitos humanos – neste caso, 68% dos soldados disseram que se sentem inseridos contra 62% 
dos sargentos. A pesquisa é ampla e complexa e os resultados obtidos indicam que fica clara a necessidade de que haja um acompanhamento 
Institucional quanto ao pensamento, valores e mudanças no pensamento dos policiais militares com o passar do tempo. Contudo, a similaridade 
contida na comparação às  respostas, nos traz reflexões importantes como a necessidade de avaliarmos a educação em Direitos Humanos que 
está sendo difundida na polícia militar do Pará, pois a análise de diferentes gerações de policiais militares deveria conter dados mais marcantes, 
reflexos das novas políticas de promoção do direito à dignidade da pessoa humana. Assim, conclui-se que o presente trabalho de conclusão de 
curso alcançou o objetivo esperado, porém não esgota o assunto. Espera-se que sirva de referência e base para pesquisas futuras sobre o tema, o 
qual com certeza possuem um leque de sub-ramos que ainda podem ser explorados.
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