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A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NA TEORIA DAS “JANELAS QUEBRADAS” 

HANDLEI DOS SANTOS PORTO 

 

RESUMO 

A teoria das “janelas quebradas”, de 1982, ainda constitui como uma das teses mais 

significativas das análises empíricas sobre a questão da criminalidade e seu 

crescimento em áreas ditas abandonadas. Partindo posteriormente às experiências 

introduzidas em bairros de Nova York (Tolerância Zero), tinha como base a vigilância 

policial de intolerância à desordem, objetivando o controle e redução dos níveis de 

criminalidade na cidade. Este projeto de segurança pública colheu desta experiência 

em pouco mais de uma década: a redução nos índices de assaltos, roubos e casos 

de homicídios registrando seu nível mais baixo em um século. Este projeto de 

pesquisa tem como objetivo a transposição da teoria das “janelas quebradas” nos 

ambientes escolares e analisar a sua possível aplicabilidade e eficácia nas escolas 

públicas de bairros mais carentes. 

 

INTRODUÇÃO 

Por uma sociedade mais justa e igualitária, para que haja possibilidades de 

se pensar em soluções visíveis e sensíveis às transformações, que sigam em rumo 

ao progresso e a conservação da ordem em nossa sociedade. Postulo que para 

resolver tais problemas sociais como disparidades e violência não há possibilidade 

de se dissociar educação e segurança.   

Há muito tempo professores e alunos de áreas carentes se deparam com 

realidades de difícil superação: depredações, violências de toda espécie entre 

alunos e alunos, alunos e professores, e o ensino aprendizagem que figura como 

meta principal não acontece, quando acontece com pouquíssimos e restritos 

avanços. 

A escolha do tema a ser trabalhado está entre as discussões sociais mais 

importantes para o desenvolvimento da segurança e educação em nosso país. As 

tentativas de controle da criminalidade estão presentes na pauta das ações e 

discussões dos órgãos governamentais de segurança pública. A proposta da 

transposição do tema que estava restrito à segurança na década de 80 nos EUA, 



 

agora busca iluminar a questão e propor possíveis soluções de alguns dos 

problemas da educação pública, o que inevitavelmente reverbera nos índices de 

criminalidade.  

. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral  

Tem por objetivo propor novos horizontes às praticas educacionais com uma 

possível ação conjunta da segurança e educação visando melhorias nas condições 

de desenvolvimento social educativo.  

 

Objetivos específicos 

Analisar o fenômeno da redução dos níveis de criminalidade na cidade de 

Nova York. 

Compreender como se dá a mudança e como a psicologia se torna 

preponderante neste estudo. 

Estudar as possibilidades de transposição da teoria das janelas quebradas e 

a tolerância zero para o campo educacional. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa será em grande 

parte de cunho teórico bibliográfico, sendo orientada por obras de intelectuais que 

forneceram as teses utilizadas empiricamente na cidade de Nova York, EUA, na 

década de 1980. 

Será feita uma entrevista com docentes experientes na educação pública de 

ensino básico, objetivando comtemplar análises comparativas de escolas centrais e 

periféricas, de escolas em situações boas e precárias. Ainda com os docentes será 

proposta a realização de um questionário pertinente à questão análoga à teoria das 

janelas quebradas no âmbito escolar.  

   

DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa foram selecionadas preliminarmente 

duas escolas no município de Limeira, estado de São Paulo com características 

sócio econômicas bastante contrastantes. 



 

A primeira escola está localizada em um bairro de classe média alta, com 

uma clientela bem diversa advindas de variados bairros, alguns longe. Tal escola é 

marcada por uma maior participação dos pais e alunos no dialogo pelo pleno 

funcionamento e manutenção das condições da mesma.  

A segunda escola tem seu entorno marcado por uma realidade 

socioeconômica menos favorecida, com índices de violência maiores situada em 

local periférico. A clientela é majoritariamente advinda do próprio bairro de 

localização da escola e de bairros circunvizinhos. A escola sofre com pichações, 

depredações, arrombamentos, fato que acaba interferindo na forma como os 

próprios alunos e docentes enxergam o ambiente escolar.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Pelos dados obtidos até o estágio atual da pesquisa é possível considerar que as 

realidades encontradas nas duas escolas são bem contrastantes. Haja vista que 

desde os índices nas avaliações do estado e do país, as duas escolas se encontram 

em posições bem diferentes. Os professores relatam suas dificuldades e afirmam 

que poderia haver uma inversão nos resultados se os quadros das escolas fossem 

alternados. 
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