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Programa Cipave 
aposta na prevenção 
da violência escolar

10

EIXOS DO PROGRAMA

z Guarda Municipal

z Polícia Civil e Polícia Federal

z Escola Pública de Trânsito e Polícia 
Rodoviária Federal

z 5º Comando Regional de Bombeiros

z 12º Batalhão de Polícia Militar

Crença em 
um mundo 

melhor

Em fila e em silêncio, as crian-
ças ouviam atentas as palavras da 
soldado Daiani Boeira, na sede 
do 12º Batalhão de Polícia Militar 
(12º BPM), em Caxias do Sul, na 
terça-feira. Todas as semanas é as-
sim: estudantes chegam, vão para 
o auditório e participam de uma 
palestra sobre violência escolar 
antes de assistirem a uma de-
monstração dos cachorros (a me-
lhor parte para eles!). A BM é um 
dos eixos do programa Cipave – 
Comissões Internas de Prevenção 
de Acidentes e  Violência Escolar, 
desenvolvido pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação. Desde 2007, 
o programa é o que faz brilhar o 
olho da professora Raquel Zanotto 
Maffessoni. E, desde 2014, ele rea-
liza também Daiani.

– Eu estou nas duas pontas: no 
policiamento ostensivo, comba-
tendo a criminalidade, e na pre-
venção, trabalhando no Cipave e 
na Patrulha Escolar – conta a sol-
dado, pouco antes de receber mais 
uma turma.

Na terça-feira desta semana, 
quem estava no batalhão eram 
alunos do terceiro e do quarto 
anos da Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental Manoel Pereira. 
Ao lado da soldado Deise Angé-
lica Massing, Daiani falou sobre 
bullying, preservação do patrimô-
nio da escola, brigas, cuidados no 
entorno do colégio. Os estudantes 
participaram. Fizeram perguntas, 
concordaram que o recreio é um 
momento de brincadeira e con-
versa, e não de brigas, e lamenta-

ram que elas sigam acontecendo. 
As brigas, aliás, são um dos indi-
cadores mais altos nos dados que 
Raquel acumula e interpreta des-
de 2010.

– O Cipave funciona nas 86 es-
colas do município e atinge 40 mil 
alunos.

Os números saem fácil da me-
mória de Raquel, que coordena o 
programa desde a implantação. 
Dados de redução de índices de 
violência escolar (que serão de-
talhados na próxima matéria da 
série, em duas semanas) também 
estão decorados e são informados 
para a reportagem sem dificulda-
de. No entanto, significam muito 
mais do que simplesmente gráfi-
cos coloridos. Raquel fala rápido, 
troca de um eixo para outro (veja 
quadro) e nunca perde a empolga-
ção. Professora, trabalha com edu-
cação há 27 anos. E em momento 
algum perde a crença de que é por 
meio da escola – e de trabalhos de 
prevenção – que se constrói um 
mundo melhor.

Daiani compartilha da mesma 
crença. Acredita que aproximan-
do a Brigada dos estudantes pode 
melhorar o mundo. Há um ano no 
Cipave e na Patrulha Escolar, abre 
um sorriso para afirmar:

– Tenho a oportunidade de fa-
zer a minha parte.

Raquel também faz a sua. E 
com tamanha dedicação, que, ao 
final da entrevista, uma colega 
chega na porta e pergunta:

– Vocês viram como o Cipave é 
a vida dela?

VÍDEO: crianças aprendem 
sobre segurança e se divertem 

com os cães no 12º BPM
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