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 “O homem não é nada além daquilo que a educação faz 

dele.” 

 

Immanuel Kant  

  



 
 

RESUMO 

 

 
Este trabalho tem como foco analisar a ocorrência de Currículos Ocultos no Curso de 

Formação de Soldados da Policia Militar da Bahia, delimitado a 27ª Companhia 

Independente, com sede na cidade de Cruz das Almas/Ba, mas com abrangência de doze 

municípios, todos no recôncavo baiano. Para o desenvolvimento de tal pesquisa, privilegia-se 

a pesquisa de abordagem qualitativa, uma vez que se percebe que a mesma é ideal na 

identificação de práticas comportamentais emergentes, o que facilita a descoberta de seus 

nexos e dimensões, também porque, é no campo dos significados e das subjetividades dos 

policiais militares que se situará o objeto da pesquisa. Dessa maneira, a ocorrência de 

Currículos Ocultos pode ser melhor compreendida quando analisada qualitativamente, 

acreditando-se que, pode ser impossível sua análise numa pesquisa de abordagem 

quantitativa, principalmente por se situarem no campo do labor policial, portanto das relações 

sociais cotidianas, dentro e fora do quartel. Para tanto, analisa-se os componentes curriculares, 

aplica-se questionários e dialoga-se com uma gama de autores que abordam/estudam o tema. 

Como resultado final, percebe-se a nocividade dos currículos ocultos identificados e de como 

tais elementos são dispensáveis numa instituição que deve prezar por uma formação que 

atenda as necessidades democráticas. 

 

Palavras-chave: Formação. Pesquisa Qualitativa. Currículo. 

  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 
This work aims to analyze the occurrence of Hidden Curricula in the Training Course of 

Soldiers of the Military Police of Bahia, delimited the 27th Independent Company, based in 

the city of Cruz das Almas / Ba, but with a total of twelve municipalities, all in the Recôncavo 

Bahia For the development of such research, it is preferable to research a qualitative 

approach, once it is perceived that it is ideal in the identification of emerging behavioral 

practices, which facilitates the discovery of its nexus and dimensions, also because it is in the 

field Meanings and subjectivities of the military police that will be the object of the research. 

In this way, the occurrence of Hidden Curricula can be better understood when analyzed 

qualitatively, believing that it may be impossible to analyze them in a quantitative approach, 

mainly because they are in the field of police work, Outside the barracks. To do so, the 

curricular components are analyzed, questionnaires are applied and dialogues with a range of 

authors who approach / study the theme. As a final result, one notices the harmfulness of the 

identified hidden curricula and of how such elements are dispensable in an institution that 

must value training that meets democratic needs. 

 

Keywords: Training. Qualitative research. Curriculum 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Neste primeiro capítulo apresenta-se, em termos gerais, a proposta de pesquisa que 

aqui é exposta. Para facilitar a compreensão ele será subdividido em tópicos, os quais 

compreendem a contextualização do objeto em estudo, o qual trata da importância dos cursos 

de formação de policiais e, sobretudo, como se estabelece o cenário de ocorrência de 

currículos ocultos; em seguida apresenta-se o objetivo geral do trabalho, bem como os 

caminhos metodológicos trilhados para seu alcance, a partir dos objetivos específicos; como a 

maioria dos trabalhos acadêmicos, este trabalho possui relevância significativa para a 

Universidade, para a sociedade e também para a corporação pesquisada, estes fatores serão 

explicitados logo em sequência; por fim será realizado um resumo dos capítulos, para que o 

leitor o tenha como um computador de bordo ao ler este trabalho, sabendo sobre cada assunto 

tratado ao longo de cada capítulo desta monografia.  

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A formação policial é parte crucial de um processo que tem função fundamental na 

sociedade, o policiamento. Formar um policial é torná-lo apto a atuar em conformidade com 

os ditames impostos ao convívio social. Neste sentido, cada sociedade, dada suas 

características de formação e desenvolvimento, transfere também ao policial, um pouco de 

sua essência. 

No Brasil o marco inicial, que demonstra certa atenção à formação policial, acontece a 

partir do ano 2000, com a criação do primeiro Plano Nacional de Segurança Pública. Assim, o 

Governo Federal demonstrou atenção especial quanto à formação dos profissionais de 

Segurança Pública, propondo ações que pudessem refletir na redução dos índices de violência 

e criminalidade. Nessas ações fora apresentado um documento para orientar a formação 

policial denominado: “Bases Curriculares para a Formação dos Profissionais de Segurança do 

Cidadão”, que passam a nortear a formação dos operadores de segurança. 

Neste sentido, abordar a formação dos Soldados PMBA é algo imprescindível no 

contexto do objeto em estudo ora exposto. Comprovadamente, estudos sobre militarismo 

apontam para uma formação policial voltada para combate em fronteira, onde a guerra ao 



15 
 

inimigo se apresenta como mote de um processo de formação que visa anular o inimigo. 

Contudo, estar apto a combater o inimigo significa estar preparado física e psicologicamente. 

Para tal, o neófito candidato terá que passar por duras e atenuantes situações que testarão sua 

capacidade de resistir a tal lida. É nesta conjuntura que os Currículos Ocultos estão presentes. 

É neste rito, nesta passagem súbita do mundo civil ao mundo militar, que se situa a 

importância de se analisar a formação policial militar, no intuito de focalizar até que ponto a 

formação prepara o bom policial, ou mesmo, até que ponto a grade curricular e ementas 

curriculares são seguidas e aplicadas.  

As investigações preliminares e proximidade com o tema indicaram que, a formação 

dos futuros Soldados da Polícia Militar não estava voltada para a promoção da cidadania. O 

que se observava na formação era servidão às patentes superiores, abusos físicos, psicológicos 

e disciplinares que se repetiam. Em matéria veiculada na revista Exame
1
, o jornalista Ciro de 

Barros chegou a comparar o processo de formação com adestramento para cães, que o policial 

ao sair do quartel mais parece um pit bull pronto para morder as pessoas.  

O autor alertava que, a ausência de discussão sobre o tema ocorria devido à estrutura 

fechada da instituição, e que, a truculência com que alguns policiais reagiam no cotidiano 

profissional poderia ter relação com a institucionalização de violações na formação. E a 

questão deste estudo paira justamente aí, em compreender:  

 Como uma polícia que, costumeiramente, posiciona-se de maneira antidemocrática 

pode cuidar de uma sociedade democrática? .  

Esta reflexão leva ao pressuposto de que, um dos caminhos para encontrar resposta a 

esta questão, pode estar em entender mais sobre o processo de formação, escutando seus 

sujeitos e visitando autores que se debruçam sobre o tema. Portanto, buscar a compreensão do  

currículo é uma tarefa que neste estudo configura-se como ponto norteador. 

Diante disso, pesquisar o currículo escolar que inicia a instrução para formar um 

soldado da Policia Militar é extremamente importante, especialmente em casos onde a recente 

história apresenta peculiaridades nada democráticas como a brasileira. Nesta conspícua 

sociedade conflui atualmente a urgência de consolidação da vida democrática, necessidade de 

desenvolvimento social e econômico sólidos, e, conhecer os debates atuais sobre a formação 

da Policia Militar. Então, a análise do currículo que forma os Soldados constitui-se em tarefa 

                                                           
1
 http://exame.abril.com.br/brasil/formacao-da-pm-e-baseada-em-abusos-dizem-policiais/ de Ciro de Barros (24 

de julho de 2015) 

http://exame.abril.com.br/brasil/formacao-da-pm-e-baseada-em-abusos-dizem-policiais/
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imprescindível para se avaliar os desafios, os limites e, sobretudo, as possibilidades da 

formação em toda Policia Militar do estado em questão. 

Na sequencia lógica faz necessário compreender quais os objetivos desta pesquisa. O 

escopo de cada estudo é parte norteadora do caminho que se deseja seguir, neste sentido o 

próximo passo será apresentá-los. 

 

1.2. OBJETIVOS 

Nesta seção será encaminhada o foco deste estudo.  Entende-se que numa pesquisa 

científica os objetivos constituem parte imprescindível, é neste que são apresentados a meta 

que se pretende atingir com a elaboração da pesquisa. São eles quem possui a tarefa de indicar 

o que o pesquisador realmente deseja fazer. A sua elaboração levou em consideração o objeto 

de estudo, o problema de pesquisa e a metodologia proposta. 

1.2.1. Objetivo Geral 

Através de um estudo de abordagem qualitativa,  

 Identificar e analisar a ocorrência de “currículos ocultos” nos cursos de formação de 

soldados da PMBA, bem como seus nexos e imbricações. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Analisar a grade curricular do curso de formação dos Soldados da PMBA, para que 

seja possível uma reflexão entre o proposto e o que se aplica de fato ; 

 Investigar na literatura pertinente, o conceito de currículo na perspectiva da formação 

em questão, afim de problematizar este conceito chave.; 

 Entrevistar os Alunos dos cursos de formação, para entender como veem sua 

formação. 

 Identificar os objetivos específicos é importante, uma vez que os mesmos definem 

etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Trata-se de 

construir uma ordem lógica de pesquisa, ou seja, de um caminho que o pesquisador traça 

durante sua empreitada intelectual. Um ponto muito bastante inquirido em pesquisas desta 

natureza é sobre a relevância do estudo, seção que será mais explanada no item que se segue. 
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1.3. JUSTIFICATIVA/ RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

Sinteticamente este estudo se apresenta de grande relevância por apresentar benesses a 

uma tríade fundamental no processo de produção do conhecimento, a Academia (no sentido 

da Universidade enquanto protagonista na produção de conhecimento e formação de pessoas), 

a Sociedade e a Corporação em estudo. 

Na Academia um estudo desta magnitude contribui para: aumentar o leque, as opções 

de literatura sobre o tema; e o fortalecimento do Centro de Pesquisa de Segurança Pública da 

Universidade Federal da Bahia. Outro ponto a ser fortalecido com esta pesquisa é o programa 

proposto pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça — 

SENASP/MJ, na condição de credenciado pela Rede Nacional de Altos Estudos em 

Segurança Pública — RENAESP/SENASP/MJ, de fomentar a pesquisa, o ensino e a extensão 

dos estudos sobre segurança pública, criminalidade e violência.  

A Sociedade por sua vez, a cada dia clama por uma polícia mais cidadã e por 

melhorias na segurança pública. Então, a partir do momento que uma pesquisa busca entender 

e fortalecer o processo de formação dos policiais que estão na ponta do policiamento, 

consequentemente visa-se a melhoria da qualidade deste serviço que é ofertado à população. 

Por fim, a relevância deste estudo para a Polícia Militar da Bahia se dá a medida que, é 

colocada em discussão e análise o processo de formação dos Soldados que irão compor suas 

fileiras. Este processo por si só já representa grande avanço, uma vez que por se tratar de uma 

instituição militarizada e a mesma é pouco propicia a questionamentos. Contudo, a janela 

aberta por este Programa de Pós-graduação permite não só que se concretize tal discussão, 

mas também que seja proposto um processo de formação curricular contextualizada, 

atualizada e em total conformidade com os preceitos da democracia moderna, sem ultrajar 

quem quer que seja. 

Em prossecução neste estudo faz-se necessário a abordagem sobre o problema de 

pesquisa, entende-se que a importância deste quesito se dá em decorrência do mesmo ser o 

objeto de discussão, a questão não resolvida e, portanto um dos escopos da pesquisa. Esta 

explanação ocorre no subitem a seguir. 

 

 

https://www.sinonimos.com.br/prossecucao/
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1.4. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O tratamento reservado aos Alunos Soldados em período de treinamento na Polícia 

Militar da Bahia desperta a inquietação primeira que origina o problema desta pesquisa, o 

mote central, que é buscar resposta para a questão: 

 Porque, apesar dos Currículos de formação determinarem os parâmetros de ensino, na 

caserna o modi operandi
2
 é outro? 

Em termos gerais, principalmente após os achados da investigação preliminar, 

percebeu-se que, em vários estados da nação brasileira, os cursos de formação de soldados 

descambavam para um tratamento desumano, degradante. Situações como:  

 agressões verbais e assédio moral na Polícia Militar do Ceará;  

 a morte de um aluno Soldado, após uma sessão de treinamentos no Centro de  

Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Rio de Janeiro, neste mesmo dia em 

que houve a morte, outros 32 (trinta e dois) alunos precisaram de atendimento médico 

– 18 (dezoito) com queimaduras nas nádegas ou nas mãos;  

 em Curitiba, no ano de 2012, três batalhões foram denunciados por excessos 

relacionados na formação dos recrutas. 

O roteiro é o mesmo: verdadeiras sessões de tortura física e psicológica, castigos, 

punições rigorosas. Neste cenário, surge o problema de pesquisa, que tem como pergunta 

norteadora a questão:  

 Como se dá a ocorrência de Currículos Ocultos no curso de formação de Soldados da 

Polícia Militar da Bahia? 

Após esta abordagem sobre o problema de pesquisa e após ter sido apresentado as 

questões norteadoras deste estudo,  será exposto um breve resumo dos capítulos que compões 

este trabalho monográfico. 

 

1.5. BREVIÁRIO DOS CAPÍTULOS 

Este trabalho organiza-se da seguinte maneira:  

                                                           
2
 Expressão em latim que significa "modo de operação". Tradução nossa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
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No primeiro capítulo apresentam-se as informações cruciais ao entendimento da 

proposta de pesquisa, a contextualização do tema, e em seguida os objetivos: geral e 

específicos. Na sequência apresenta-se a justificativa e a relevância deste estudo, seguidas 

pelo problema de pesquisa e o enredo em que o mesmo está circunscrito.  

O segundo capítulo destina-se à fundamentação teórica. Nesta etapa aborda-se o éthos 

da formação policial, o ingresso na corporação e os aspectos do processo de formação. Em 

sequência realiza-se a fundamentação do conceito de Currículo, seus contextos e outras 

reflexões. Nesta parte do estudo, as falas dos sujeitos pesquisados dialogam com os autores 

levantados na literatura pertinente ao tema. 

As considerações metodológicas explicitam-se no capítulo três, no qual realiza-se uma 

discussão teórica sobre a abordagem de pesquisa qualitativa e das motivações que levaram o 

autor desta investigação a priorizar esta metodologia para análise do objeto em questão. Neste 

capítulo também espõe-se as condições de elaboração do questionário e como o instrumento 

foi construído. Uma parte deste capítulo destina-se a caracterização da instituição pesquisada, 

inclusive com a apresentação das principais características da Cia PM que neste é objeto de 

estudo. Por fim explica-se como se dá os procedimentos de análise dos dados. 

O capítulo quatro destina-se às considerações finais da pesquisa, e é através deste que 

apresenta-se as conclusões do estudo, após todas as suas etapas, os diagnósticos e sugestões.  

Ao capítulo 4, seguem as referências, apêndice e anexo desta investigação, que 

encerram este texto. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta parte do trabalho busca-se uma articulação teórica que permita problematizar o 

tema bem como promover uma contextualização até a chegada ao conceito fundamental da 

pesquisa, entendido aqui como o currículo. Neste percurso é realizada uma abordagem sobre o 

processo de formação ao qual está submetido um neófito Soldado da Policia Militar. Na 

sequencia é explanado sobre o processo de ingresso na corporação, bem como as habilidades 

que são buscadas no processo seletivo. Em seguida é levantado aspectos sobre o curso de 

formação propriamente dito e é realizado um dialogo com depoimentos coletados em campo. 

Por fim, é elaborada uma analise do conceito de currículo, bem como sua categoria em 

analise, que nesta pesquisa é qualificada como ocultos. 

 

2.1. ANALISANDO O ÉTHOS DA FORMAÇÃO POLICIAL MILITAR 

 

Esta seção tem por escopo realizar uma análise do processo de formação dos Soldados 

da Policia Militar (PM), segundo o dialogo com os autores que abordam o tema, com a 

intenção de proporcionar ao leitor uma melhor compreensão do corpus empírico em análise.  

Para tanto, num primeiro momento é apresentado o processo de ingresso destes na 

corporação, bem como as etapas pelas quais os candidatos necessitam passar a fim de integrar 

as fileiras dessa instituição. Em seguida realiza-se a abordagem do processo de formação, tal 

qual o currículo formal exige, apresentado alguns componentes curriculares, suas cargas 

horárias e finaliza-se com a problematização de todo esse contexto, bem como a 

contextualização com as falas dos sujeitos entrevistados. 

 

2.1.1. Sobre o ingresso dos candidatos a Soldados da PM 

O provimento das vagas para o acesso ao quadro de Soldados da PMBA se dá 

mediante concurso público. As etapas são rigorosas e buscam com um complexo e completo 

número selecionar os melhores da sociedade para montagem de seu efetivo. Em termos gerais 

o que se busca é um candidato: jovem; do sexo masculino
3
;  com capacidade de aprovação em 

exame de conhecimento acima da média; teste de aptidão física; exames médicos; avaliação 

psicológica; e por fim investigação social Que avalia a idoneidade da vida pregressa do 

                                                           
3
  Dada a ínfima quantidade de vagas para candidatas do sexo feminino, se comparadas com o masculino. 
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cidadão. É importante salientar que a estética também é considerada importante para o 

processo de seleção, uma vez que: cicatrizes, tatuagens obscenas e/ou com tamanho 

inadequado, comprometam a estética e podem se constituir como características de 

eliminação. 

Contudo, toda essa triagem não se finda após a aprovação em todas as etapas do 

concurso público. Além disso, o neófito aprovado necessitará passar por mais uma seleção 

que será o Curso de Formação de Soldados. 

Este curso se caracteriza como uma espécie de passagem da vida civil para a vida 

militar. Esta formação dura em média 9 meses com um total de 1.202 (mil duzentoas e duas) 

horas, distribuídas em dois módulos de 601 (seiscentas e uma) horas cada
4
 . A rotina do curso 

contempla atividades diuturnas, de segunda a sexta-feira, contudo visa a contemplação de 

outras atividades complementares aos sábado e domingos, os quais são também utilizados. O 

neófito corresponderá ao grau hierárquico da base da pirâmide, sendo designado como “Aluno 

a Soldado”, que será promovido a Soldado, caso seja aprovado no final do curso.  

Normalmente o curso acontece em regime de semi-internato, contudo o Plano Geral de 

Ensino outorga a discricionariedade, ao Comandante da Unidade, de ser ou não, conforme a 

capacidade do Batalhão ou Companhia Independente. 

Com tais características, o curso de formação possui a função de continuar o processo 

de eliminação dos inaptos que se inicia com o concurso e, dotar o Aluno Soldado de 

conhecimentos técnicos, jurídicos, policial e humanitário, para o exercício da atividade 

policial nas ruas e nos quartéis. E é sobre esses aspectos inerentes à formação que tratará o 

subcapitulo que se segue. 

 

2.1.2. Alguns aspectos da formação dos Soldados 

Interessante se faz observar que, na Europa a ideia de que a polícia possa ser uma 

profissão de fato, no qual se pode e se deve passar por um processo de formação, levou certo 

tempo para se impor. Na França, por exemplo, os primeiros cursos de formação policial 

aplicados aos guardas-civis abrem suas portas em Paris, no ano de 1884. (MONET, 2001). 

Neste contexto marcado pelo combate, nasce o “guerreiro”, numa filosofia totalmente 

encaixada com o cenário que se lhe apresenta, exceto no caso desse guerreiro atender a uma 

                                                           
4
 Informações contidas no Plano Geral de Ensino, 2013. 
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sociedade marcada pela democracia e pela legitimação dos direitos do cidadão. Quem pensa 

que a incongruência está somente neste viés, engana-se facilmente, uma vez que, maior 

incongruência se apresenta quando da violação na formação dos direitos mais elementares dos 

futuros policiais, incorporada por certos currículos ocultos. (SILVA, 2009).  

De maneira bastante direta, Vianna (2013) contempla o ponto fundamental em que a 

formação dos policiais militares estudados é conveniente a esta pesquisa, justamente a 

“Violência Impelida” na formação, que repercute não só numa gênese de um policial ineficaz, 

como também na manutenção de uma cultura policial tosca e num serviço de segurança 

pública de qualidade lastimável.  

Diz ele que: 

O foco do treinamento militar é centrado na obediência e na submissão, pois 

só com estas se convence um ser humano a enfrentar um exército inimigo, 

mesmo em circunstâncias adversas, sem abandonar o campo de batalha. Os 

recrutas são submetidos a constrangimentos e humilhações que acabam por 

destituí-los de seus próprios direitos fundamentais. E se o treinamento 

militar é capaz de convencer um soldado a se deixar tratar como um objeto 

na mão de seu comandante é natural também que esse soldado trate seus 

inimigos como objetos cujas vidas podem ser sacrificadas impunemente em 

nome da sua bandeira. (p;1) 

 O autor supracitado é categórico quando revela que no treinamento há a violação de 

direitos fundamentais, este vilipendio a direitos remete justamente ao outro lado desta 

problemática, que é justamente na ponta do policiamento. O policial teoricamente deve passar 

por treinamento para reunir conhecimentos que o possibilite realizar o “bom policiamento”, 

contudo com um treinamento que ultraja, humilha e subjuga é muito mais provável que as 

consequências desta formação enviesada repercutam na truculência e até violência policial nas 

ruas. Dentro desta perspectiva o mesmo autor é bastante elucidativo quando afirma que,  

 A sociedade reclama do tratamento brutal da polícia, mas insiste em dar 

treinamento militar aos policiais, reforçando neles, a todo o momento, os 

valores de disciplina e hierarquia, quando deveria ensiná-los a importância 

do respeito ao Direito e à cidadania. Se um policial militar foi condicionado 

a respeitar seus superiores sem contestá-los, como exigir dele que não 

prenda por “desacato à autoridade” um civil que “ousou” exigir seus direitos 

durante uma abordagem policial? Se queremos uma polícia que trate 

suspeitos e criminosos como cidadãos, é preciso que o policial também seja 

treinado e tratado como civil (que, ao pé da letra, significa justamente ser 

cidadão). VIANA, 2013, p. 1 

Se um treinamento dessa natureza em algum momento foi aceito como condizente, 

talvez na ditadura, atualmente essa ideia encontra relevantes contra pontos, afinal “a violência 
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não é a mesma de um período para o outro” WIEVIORKA (1997, p, 5- 41) apud DRAWIN, 

(2011, p; 12) e atualmente um tratamento desumano degradante, é percebido como tal.  

É justamente nos constrangimentos, humilhações e violação de direitos fundamentais, 

que estão as formas mais evidentes de violação da grade curricular de um curso de formação 

de Soldados da polícia militar. Tais fatores fogem completamente do que seria o objetivo 

ideal de um curso de formação, que deveria compreender “formação cidadã e respeitadora dos 

valores democráticos do recém-contratado policial e que é a condição fundadora para a 

constituição de uma instituição policial democrática.” (SILVA, 2009, p. 59). 

Conforme a supracitada referência, o curso de formação deve ter duas características:  

1a. continuar o processo de seleção iniciado com o concurso público;  

2a. dotar o(a) aluno(a) de conhecimento jurídico, técnico, policial, e humanitário para o 

exercício da profissão policial militar.   

O objetivo de um curso que visa formar policiais, num Estado Democrático de Direito, 

por obrigação, deve lhes dar mais do que subsídios profissionais e técnicos. Deve-lhes 

demonstrar o real valor do que eles irão defender nas ruas, a valorização dos seres humanos e 

os direitos conferidos a cada cidadão que compõe aquela sociedade. Fato assinalado na Matriz 

Curricular Nacional (2009, p. 14), na qual reza em seu objetivo geral: 

As Ações Formativas de Segurança Pública, planejadas com base na Matriz, 

têm como objetivo geral favorecer a compreensão do exercício da atividade 

de Segurança Pública como prática da cidadania, da participação 

profissional, social e política num Estado Democrático de Direito, 

estimulando a adoção de atitudes de justiça, cooperação, respeito à lei, 

promoção humana e repúdio a qualquer forma de intolerância.  

Contudo, apesar de estar explícito o mote central da formação, sua aplicabilidade 

encontra sérios entraves, e resistências à sua aplicação, principalmente no seio da instituição. 

Uma séria resposta a esta dificuldade, pode ser encontrada no próprio modelo militarista com 

forte hierarquia, que é a espinha dorsal da corporação. 

O recurso à autoridade é uma realidade nas relações interpessoais da PMBA. Tal 

acontecimento tem depreciado as relações internas, sendo mais forte entre postos hierárquicos 

superiores e inferiores. A respeito do enrijecimento da hierarquia e dos constantes 

desrespeitos constitucionais em questão, Soares et al. (2009, p. 17, apud MATTOS, 2012, p. 

80) assinalam que, 
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O modelo militar das policias tem se ressentido quanto a aspectos cruciais, 

como o regimento disciplinar, o proverbial desrespeito aos diretos 

constitucionais dos policiais, a hierarquia enrijecida atravancando a 

plasticidade e o dinamismo da gestão e do trabalho na ponta. 

Acrescentaríamos, ainda, as vaidades e os desmandos personalistas, que 

apesar de presentes noutros modelos organizacionais apenas com veste[s] 

distintas, são marcantes no ambiente militar. 

Tais desmandos personalistas, só são possíveis, devido à hierarquia enviesada, o que 

confere ao superior hierárquico certa posição de privilégio no desrespeito ao outro. Mattos 

(2012, p. 141) aponta que, a “[...] caracterização do relacionamento entre oficiais e praças 

indica que o militarismo estimula o surgimento de personalismos, desmandos e assédios 

morais em virtude do poder conferido aos oficiais.” Essas situações contribuem para entender 

o surgimento dos “Currículos Ocultos” presentes no seio da formação policial. 

O embaraço que se vislumbra na formação desses policiais, remete a uma análise 

criteriosa sobre as diretrizes de formação. Embora sejam observadas diversas mudanças 

teóricas na formação policial, ainda permeia no cenário da formação lacunas enormes que o 

distancia da excelência. Miranda e Brasil (2013) assinalam que:  

As instituições de segurança pública responsáveis pelo planejamento, 

execução e avaliação da formação na área da segurança pública deveriam 

compartilham o momento de (re)pensar os investimentos e o 

desenvolvimento das ações formativas necessárias e fundamentais para a 

qualificação e o aprimoramento dos resultados das instituições que compõem 

o Sistema de Segurança Pública frente aos desafios e às demandas da 

sociedade. Atualmente, vive-se num contexto socioeconômico e político 

demarcado por crises institucionais e sociais nos seus variados âmbitos. (p. 

21) 

A dinamicidade da sociedade tem impactado decisivamente na PMBA. 

Marcadamente, inúmeras transformações, que buscam paridade à sociedade, foram inseridas 

no ambiente teórico da instituição, e por consequência, transferidas aos componentes 

curriculares. Contudo, uma gama de autores insiste na deficiência da inserção e aplicabilidade 

da temática dos direitos humanos e cidadania. Esses autores acreditam que, no ensino policial 

não se desenvolve a ideia da polícia para cidadania e que o normativismo predomina, sendo 

maior de acordo com o grau de hierarquia do agente. Tal formação policial juridiciada, 

segundo Muniz (1999), é uma “armadilha doutrinária”, pois enfatiza o apego acrítico à 

perspectiva criminal do direito. 
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Quanto às cargas horárias destinadas aos Direitos Humanos e Cidadania, a 

perspectiva jurídica e a doutrina militar, as mesmas quando analisadas na perspectiva da grade 

curricular do curso de formação de Soldados da PMBA apresenta os seguintes dados: 

 

Quadro 1 – Plano Geral de Ensino 

CURSO Carga horária 

total 

Disciplinas 

de Direitos 

Humanos 

Disciplinas de 

perspectivas 

Jurídicas 

Disciplinas de 

Doutrina Militar 

Formação de 

Soldados 

1202 horas 

100%. 

32 horas 

2,66%. 

81 horas 

6,73%. 

221 horas 

18,38%. 

Fonte: Quadro construído a partir de dados do Plano Geral de Ensino, DE – PMBA, 2013. 

 

Percebe-se que, no âmbito dos três itens que tratam as “Disciplinas” na formação dos 

Soldados, alguns elementos ganham notoriedade. Uma das primeiras observações é a pouca 

atenção dada às disciplinas ligadas às perspectivas jurídicas, ainda que isso possa se tornar 

uma “armadilha doutrinária juridiciada”. (MUNIZ, 1999). 

É destaque nesta análise, a pífia carga horária destinada a uma formação mais cidadã, 

com especial atenção aos Direitos Humanos. Justamente num contexto histórico em que a 

sociedade cobra uma polícia mais humana e cidadã, tais cursos se distanciam desta 

perspectiva. Ressalta-se, que este contexto acontece no âmbito dos Soldados, justamente 

policiais que estão em contato direto com a sociedade. Neste sentido, uma resposta para 

intervenções policiais marcadas pela brutalidade e truculência podem encontrar réplicas na 

formação.  

Neste contexto é importante salientar que, alguns dos entrevistados percebem esse 

hiato em sua formação, fato que se observa nas falas que seguem: 

Poderia haver o aumento da carga horária de disciplina, que focasse as 

relações interpessoais, por outro lado ordem unida não tem utilidade no seio 

da sociedade, logo deveria ser suprimida ou diminuída drasticamente. 

(Soldado 38 anos, 14 anos na corporação, nível superior) 

 

Precisa de aumento da carga horária prática, extinção de tratamento 

desumano, flexibilização do currículo, retirada de disciplinas que não somam 

na formação, aumento do tempo de formação e do estágio supervisionado. 

(Soldado 34 anos, 9 anos na corporação, nível superior)  
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Necessita-se trabalhar mais com legislação, prática de tiro e abordar 

situações já vividas na atividade policial.  

(Soldado 44 anos, 17 anos na corporação, nível superior)  

As falas que emergem deste contexto revelam irracionalidades que vão, desde o 

desrespeito aos direitos mais elementares que qualquer ser humano é possuidor, até a falta de 

compromisso da Instituição e do Estado com a população; uma vez que, negligencia-se a 

formação de um profissional que é possuidor de uma função vital para a sociedade. 

Contudo, o leque de irracionalidades ligadas a ocorrências desta natureza, altera 

também o que prevê a Matriz Curricular Nacional, para ações formativas dos profissionais da 

Área de Segurança Pública (BRASIL, 2009), e viola o Regulamento da Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento de Praças (BAHIA, 1960), em seu artigo primeiro, que diz: 

Art1º. A Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, é um 

Estabelecimento encarregado de ministrar aos graduados e Soldados o 

ensino profissional, de maneira a assegurar-lhes o preparo indispensável ao 

cabal desempenho de suas missões. (p. 305) 

Diante do que se expõe, outra observação relevante é o afastamento que se nota entre 

os desrespeitos infligidos e o que preceitua o Plano Geral de Ensino do Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP (BAHIA, 2013), principalmente quando em análise das 

finalidades instituídas ao seu Corpo Administrativo: 

Desenvolver atividades de instrução de manutenção visando trabalhar os 

aspectos técnico-profissionais, intelectuais, morais e físicos do policial 

militar, integrante do efetivo do CEFAP, com o objetivo de aperfeiçoar, cada 

vez mais, suas qualidades, conscientizando-o de suas missões perante a 

corporação e a comunidade a que serve. (p. 18) 

Na pior das hipóteses, tamanha são as irracionalidades observadas em cursos de 

formação, que se repensa como estão acontecendo tais instruções. Não se pode esperar que, 

um policial em formação ofereça à população um serviço de Segurança Pública de qualidade 

quando: recebe tratamento degradante, punições arbitrárias, frequentes humilhações, estude e 

fique alojado em espaços que não permitem boa didática. Da mesma forma, a um policial que 

foi submetido a tão precárias condições de formação, é negada a possibilidade de errar e/ou se 

afastar de uma conduta ilibada, cidadã, sob pena de duras e duplas punições
5
. 

Em artigo divulgado na Revista Exame, intitulado: “Formação da PM é baseada em 

abusos, dizem policiais”, Ciro Barros (2015, s.p.) alerta para os perigos de uma formação 

                                                           
5
  Observa-se que, em muitos casos, há a punição administrativa e penal do policial diante de um único fato. 
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policial com vícios. Nesta reportagem ele apresenta a vivência de um ex-soldado da PM do 

Ceará, na qual são expostas as máculas do curso de formação. Segundo ele, esta formação 

seria lastreada na: “servidão aos oficiais, abusos físicos, psicológicos e disciplinares”. Durante 

o texto alguns fragmentos são merecedores de destaque, tais como: 

O soldado é treinado p[a]ra ter medo de oficial e só. O treinamento era só 

mexer com o emocional, era p[a]r[a] o cara sair do quartel igual a um pitbull, 

doido pra morder as pessoas. Como é que eu vou servir a sociedade desse 

jeito? É ridículo. O policial tem que treinar o raciocínio rápido, a capacidade 

de tomar decisões. Hoje se treina um policial parece[cendo] que está [se] 

treinando um cachorro p[a]ra uma rinha de rua. (Darlan Menezes ex-

soldado, p. 1) 

 

O treinamento era só aquela coisa da ordem unida [exercícios militares de 

formação de marcha, de parada ou reunião dos membros da tropa], ficar o 

dia inteiro marchando debaixo do sol quente. Lá dentro é um sistema feudal, 

você tem os oficiais que podem tudo e os soldados que abaixam a cabeça e 

pronto, acabou. Você é treinado só p[a]ra ter medo de oficial, só isso. O 

soldado que vê o oficial, mesmo de folga, se treme de medo. (Darlan 

Menezes, ex-soldado, p.1) 

Nesta mesma reportagem, o autor apresenta dados de uma pesquisa publicada em 

2014, pelo Centro de Pesquisas Jurídicas Aplicadas (CPJA), da Escola de Direito da FGV de 

São Paulo e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, na qual, 38,8% dos entrevistados 

afirmaram já ter sido vitima de tortura física ou psicológica no treinamento, ou fora dele. 

Outro dado relevante dessa pesquisa refere-se ao percentual de 64,4% dos policiais que 

afirmaram ter sido humilhados ou desrespeitados por superiores hierárquicos. Contudo, dos 

dados apresentados, o de maior relevância é o percentual de policiais que disseram ser 

deficientes em consequência da formação e do treinamento policial que receberam, 98,2%. 

 

2.2. CURRÍCULO EM PAUTA: CONCEITOS E DISCUSSÕES 

Esta seção se destina a fundamentação do conceito norteador desta pesquisa. O 

currículo é parte fundamental neste estudo, portanto faz-se necessária uma reflexão sobres 

seus nexos, abordagens e demais desdobramentos. 

Observa-se que a maioria dos autores visitados estabelecem suas discussões a partir da 

dinâmica escolar de formação intelectual dos indivíduos, sem se aterem a processos de 

formação técnica ou mais especificamente formação policial. No entanto, fez-se possível 

estabelecer uma importante relação com o objeto de pesquisa em destaque, fato que enriquece 

o debate proposto e que permite o entendimento de como é importante uma formação 
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curricular contextualizada, atualizada e em total conformidade com os preceitos da 

democracia moderna. Principalmente num curso que visa formar profissionais que têm papel 

preponderante na promoção da cidadania. 

 

2.2.1. Currículo: Conceitos e Contextos 

Como se observa, o currículo é conceito fundamental neste estudo, portanto entender 

seus nexos e como alguns autores pensam a respeito é parte fundamental. Neste sentido, nesta 

parte do trabalho realiza-se um esforço no intuito de discutir seus conceitos e contextos.  

A palavra currículo provém de curriculum, do latim, que remete a tempo corrido. 

Contudo sua definição dentro da dinâmica educacional está mais próxima da organização do 

conhecimento escolar. 

A partir do momento em que a escolarização em larga escala ganha volume, surge a 

necessidade de padronizar os conteúdos a serem ensinados. Contudo, o currículo não 

representa somente uma organização em relação a conteúdo, envolve também questões de: 

poder, raciais, étnicas, de gênero, entre outras. Para Veiga (1995),  

Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a 

sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a transmissão 

dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, 

portanto, produção, transmissão e assimilação são processos que compõem 

uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o 

currículo propriamente dito. (VEIGA, 1995, p. 26-27) 

Desta maneira, percebe-se que o currículo possui uma dimensão muito mais ampla, 

uma vez que se configura como uma construção coletiva, que envolve etapas como: 

“produção, transmissão e assimilação do conhecimento”. Observa-se também que, se o 

desenvolvimento do currículo é coletivo, logo não guarda neutralidade em seu bojo. Portanto, 

é produzido a partir de uma determinada cultura, o que cabe uma reflexão sobre os sujeitos a 

quem se submete o currículo e quais os interesses subjacentes com tal formação. 

Para Saul (1988) apud LUIZ (2003, p.90) “currículo é um conjunto de decisões 

educativas para a escola que se institucionalizam em instâncias mais globais da educação e se 

concretizam em sala de aula.” Esta ideia não acentua o caráter pluridimensional que deve 

assumir o currículo, como também faz referencia à sua operacionalização em sala de aula, ou 

espaço equivalente, que é o currículo em ação.  
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Antônio Flavio Barbosa Moreira e Vera Maria Candau (2007) possuem uma noção de 

currículo que se aproxima do conceito central presente neste estudo na medida em que 

afirmam: 

A palavra currículo tem sido também utilizada para indicar efeitos 

alcançados na escola, que não estão explicitados nos planos e nas propostas, 

não sendo sempre, por isso, claramente percebidos pela comunidade escolar. 

Trata-se do chamado currículo oculto, que envolve, dominantemente, 

atitudes e valores transmitidos, subliminarmente, pelas relações sociais e 

pelas rotinas do cotidiano escolar. Fazem parte do currículo oculto, assim, 

rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos de 

organizar o espaço e o tempo na escola, modos de distribuir os alunos por 

grupamentos e turmas, mensagens implícitas nas falas dos(as) 

professores(as) e nos livros didáticos. (p. 18)  

Fica evidente que, no pensamento de Moreira e Candau (2007), que há a existência de 

um currículo que não está explícito nos planos e que envolvem ações, chamadas pelos autores 

de “rituais e práticas”, que estão presentes na formação de forma marcante, mas que nem 

sempre estão explícitas formalmente. Outro ponto relevante mencionado na citação acima, se 

refere às “relações hierárquicas”, que também “fazem parte desses currículos ocultos”. 

Especialmente na PMBA, este viés tem um papel de proeminência. Por se tratar de 

uma instituição lastreada na hierarquia e disciplina observa-se que, em alguns casos, os 

entrevistados desta pesquisa classificaram a hierarquia como enviesada, baseada em 

personalismos e tratamentos degradantes. Na maioria das vezes essa hierarquia personalista 

ocorre nos cursos de formação e remetem a uma formação deficitária. A percepção da 

hierarquia, na corporação em destaque, é pertinente nas falas dos entrevistados a seguir:  

Nos tempos atuais a hierarquia da maneira que ocorre é inadmissível, 

defendo a desmilitarização, pois a hierarquia é usada como forma de 

opressão e para obter vantagens pessoais a quem está no comando. 
(Soldado 34 anos, 9 anos na corporação, nível superior) 

 
A hierarquia às vezes reflete a incapacidade gerencial, onde o superior 

hierárquico aproveita da sua posição na cadeia funcional pra tratar de forma 

desumana e degradante os comandados. 

(Soldado 38 anos, 14 anos na corporação, nível superior) 

Percebe-se que, salvaguardadas as devidas diferenças, há um denominador comum nas 

falas, que é a maneira como a hierarquia é levada a cabo, principalmente como os policiais da 

base da cadeia percebem este fator. Em matéria de Barros (2015) na Revista Exame, o 

sociólogo Ignácio Cano, do Laboratório de Análise da Violência da UERJ, é enfático ao 

afirmar que: 
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Quando você trata o policial de uma forma autoritária e arbitrária, o que 

você está promovendo é que ele trate o cidadão da mesma forma. Ele tende a 

descontar no cidadão a repressão que ele sofre no quartel. Ele tende a ser 

autoritário, arbitrário, impositivo. Ele não tem diálogo no quartel, por que ele 

vai dar espaço pra isso com o cidadão? Ele tende a esperar do cidadão a 

mesma moral que a dele. (BARROS, 2015, p 1) 

Esse fator elencado é passível de irrefragável diatribe, uma vez que é nociva. Para 

muito além da relação ensino/aprendizagem, torna-se abominável, pois é moralmente 

maléfica, uma vez que apodrece as relações humanas. Esta hierarquia enviesada é um dos 

obstáculos à difusão do conhecimento, uma vez que a plenitude do aprendizado pressupõe um 

espaço democrático. Para Cortella (2000), assim  

[...] como a dimensão pedagógica da capacidade de ensinar; a discussão 

sobre tal dimensão envolve ainda temas mais amplos como a democratização 

da relação professor-aluno, a democratização da relação dos educadores 

entre si e com as instâncias dirigentes, a gestão democrática englobando as 

comunidades e, por fim, como objetivo político-social mais equânime, a 

democratização do saber. (CORTELLA, 2000, p. 15) 

Os núcleos que possuem a incumbência de formar e treinar novos soldados, não 

podem em hipótese alguma passar a largo de considerações como a apontada acima. A 

democracia que emerge nas ruas do país necessita com brevidade adentrar os espaços dos 

quarteis. Para Luiz (2003, p; 95), “[...] currículo e democracia constituem quesitos essenciais 

na formação atual dos policiais militares, portanto, devem ser um dos fundamentos para 

gestação de uma nova polícia.” 

Quem instrui também deve ser alvo de criteriosa análise, uma vez que neste processo 

além de currículos dinâmicos faz-se necessário profissionais possuidores de correta formação 

acadêmica ou profissional, que esteja totalmente afastado das marcas do autoritarismo. Os 

instrutores precisam estar preparados para transformarem o ambiente do quartel/escola em um 

ambiente propício ao conhecimento e ao aprendizado, devem entender que concepções 

opostas ou divergentes precisam ter espaço, que a sociedade pode apresentar elementos e 

alternativas. Com isso, certamente a formação se aproxima dos ideais de cidadania. 

O objeto de estudo que é apresentado carece de uma maior discussão, entende-se que 

dentro do problema de pesquisa em questão o seu esgotamento necessita entender a 

perspectiva do currículo na visão de outros autores bem como sua contextualização e melhor 

definição do que seria os currículos ocultos, neste intento constroem-se as principais analises 

da seção posterior. 
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2.2.2. Perspectivas do Currículo e outras Reflexões 

O debate acerca do currículo neste trabalho, faz-se necessário uma vez que tem sido 

inevitável e importante suas transformações. É inegável que o currículo tem deixado de ser 

uma área meramente técnica, voltada exclusivamente para procedimentos, técnicas e métodos. 

Principalmente na formação policial este currículo tem adotado e incorporado perspectivas 

críticas, epistemológicas, políticas e sociológicas.  

Para Tadeu e Moreira (2013, p. 14-15), o “[...] currículo é considerado um artefato 

social e cultural. Isso significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas 

determinações sociais, de sua história, de sua produção contextual.” Esta definição proposta 

pelos autores, quando remetida ao âmbito do objeto em estudo, se configura como de 

fundamental importância para a sociedade circunscrita.  

Entende-se aqui que, a formação policial deve estar totalmente integrada aos diversos 

aspectos da sociedade que lhe envolve. Então, os interesses do Estado, da instituição policial, 

da sociedade e a doutrina policial militar são convergentes dentro do éthos da formação, e, 

neste contexto, o currículo deve estar numa posição de leitura desses interesses. Tadeu e 

Moreira (2013, p.15), entendem que “[...] o currículo está implicado em relações de poder, o 

currículo transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 

individuais e sociais particulares.” 

Uma questão central tratada por estes autores se refere ao binômio currículo e poder. 

Tais teóricos explicitam a dificuldade de abordagem do tema, no entanto atentam para a 

importância deste viés no processo educacional, uma vez que é por meio destes que o caráter 

político é abordado e introduzido no processo educacional. Tadeu e Moreira (2013, p.37) 

afirmam ainda que, “[...]  currículo é expressão das relações sociais de poder.” 

Ao abordar a cultura popular e a pedagogia critica como bases para o conhecimento 

curricular, Roger Simon e Henry A. Giroux (2013) realizam uma importante observação, a de 

reconhecer a escola como centro de formação para os diversos setores da força de trabalho. 

Neste contexto, cursos de formação de soldados, que funcionam nas Companhias e Batalhões 

realizam este papel, aqui considerado como importante. Em verdade, a importância das forças 

policiais ganham espaço de proeminência, a partir do desenvolvimento do capitalismo, das 

grandes empresas e do direito a propriedade e outros direitos democráticos. 



32 
 

Diante do exposto, entende-se a necessidade de uma abordagem sobre a composição 

curricular do curso de formação de Soldados da PMBA, uma vez que questões políticas, 

sociológicas, epistemológicas, de relação de poder e cultura popular, necessitam ser melhor 

observadas e discutidas na atual composição curricular.  

O currículo, pode até se apresentar de maneira fria e eventualmente muito mais teórico 

que pragmático, uma vez que sua construção ainda que obedeça as necessidades de formar 

tecnicamente o policial, se dê num primeiro momento a partir de preceitos teóricos. Porém, o 

processo de formação do policial não se resume à frieza das grades curriculares e ementas 

disciplinares presentes nos cursos de formação.  

Neste espaço é que surgem os currículos ocultos, que se caracterizam a partir de um 

conhecimento empírico subjetivo, que dialoga diretamente com as normas de conduta interna. 

Para Silva (2009, p. 74) “[...] normalmente, após ser ministrado o currículo oficial, o currículo 

oculto é revelado.” 

Desta maneira, embora não exista no currículo uma disciplina que conste em sua 

ementa que os alunos devem ser submetidos a humilhações, e/ou que lhes sejam oferecidos 

restos de comida, observa-se que em alguns casos isso ocorre, como se observa na fala do 

entrevistado a seguir: 

Tivemos que comer restos de comida no almoço e fomos privados de água e 

descanso, o que ocasionou alguns traumas físicos e psicológicos na maioria 

dos alunos. (Soldado 34 anos, 9 anos na corporação, nível superior) 

Tais ações são vinculadas a duas disciplinas. Normalmente tais manobras acontecem 

nas disciplinas de Jornada de Instrução Militar e Jornada de Instrução Policial Militar, ambas 

com carga horária de 20 h/a. Contudo, ao se observar o ementário da JIM (Jornada de 

Instrução Militar), observa-se que a ocorrência dos currículos ocultos aparece justamente a 

partir do diálogo entre a cultura policial militar e as normas de convivência com o quadro 

teórico da disciplina. De acordo com a ementa da matéria JIM, constante no PGE
6
 (2013), 

esta disciplina 

[...] será realizada mediante Nota de Instrução, abrangendo apenas o Módulo 

II, perfazendo um total de carga horária de 20 horas, contendo os seguinte 

objetivos: Propiciar a atualização dos conhecimentos sobre as técnicas 

empregadas nas atividades policiais militares, ministradas nas disciplinas do 

Curso de Formação de Soldado PM; Propiciar a execução de atividades 

práticas simuladas sob orientação de oficiais e praças instrutores e praças 

                                                           
6
 Plano Geral de Ensino. 
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monitores, com base no conteúdo programático já estudado nas disciplinas 

técnico-profissionais e jurídicas; Cumprir o que está previsto no Currículo 

do Curso de Formação de Soldado PM (CFSd PM) para a atividade Jornada 

de Instrução PM; Destacar os aspectos positivos e negativos das técnicas 

empregadas no serviço operacional da Corporação; verificar possíveis 

distorções no ensino ou aprendizagem e a capacidade de correção e emprego 

adequado, pela prática dos Al Sd PM dos conhecimentos e técnicas 

aprendidas; Corrigir possíveis distorções na formação técnico-profissional 

dos Alunos a Soldado PM; Avaliar as habilidades dos alunos em situações 

de ocorrências que necessitem do uso da prevenção, mediação e resolução de 

conflitos e Destacar o poder de liderança do Al Sd PM, em situações de 

elevado nível de estresse físico e psicológico. (p. 80 e 81) 

Como se observa, a ementa aborda os aspectos pedagógicos e cognitivos a serem 

trabalhados nos alunos a partir das atividades, contudo, a presença de ações que desviam da 

grade curricular abrem espaço para o aparecimento de um processo dentro do 

ensino/aprendizagem que tem se mostrado danoso ao processo gestacional do Soldado da PM.  

Quando se analisa a ementa da disciplina Jornada de Instrução Policial Militar, se 

observa a ocorrência do mesmo fenômeno já descrito acima, ou seja, no plano curricular 

constam certos procedimentos didático/pedagógicos, porém as subjetividades dos instrutores e 

chefes de ensino abrem espaço para o surgimento dos currículos ocultos.  

Sobre a ementa desta matéria em discussão, na mesma consta que:  

Será realizada mediante Nota de Instrução, abrangendo o Módulo I, 

perfazendo um total de carga horária de 20 horas. 

A JIM será constituída de atividades teórico-práticas, em conformidade aos 

conteúdos programáticos das disciplinas Ordem Unida e Legislação PM, da 

atividade Educação Física, subdividida nos módulos: Instrução Tática 

Individual, Ordem Unida e Instrução Geral, com enfoque à praticidade de 

operações simuladas que reflitam a realidade do labor policial militar em 

área rural e nas condições adversas.  

Objetivos: 

Oportunizar aos Al Sd PM a capacidade de identificação e superação de 

barreiras emocionais nas relações interpessoais e de tomadas de decisões, 

através das mais modernas técnicas de sobrevivência em ambientes rurais, 

aliadas a jogos psicodramáticos e dinâmicos em grupo; Contribuir na 

formação técnico-profissional dos Al Sd PM, destacar e avaliar os aspectos 

positivos e negativos das atividades pedagógicas desenvolvidas, com 

premissa à correção de comportamentos e adequação ao modelo curricular, 

de acordo com os resultados obtidos; (p. 84) 

 

Gilvan (2009, p. 58), propõe uma discussão sobre as circunstâncias de ocorrência 

desses currículos ocultos. Segundo ele “[...] adotamos como saberes policiais construídos 

aqueles conhecimentos adquiridos pelos policiais por meio da informalidade, da violência do 
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trabalho policial ou ainda dos currículos ocultos presentes nos cursos oficiais.” Esses fatos 

podem ser analisados como uma socialização secundaria policial.  E nesta questão está a 

reflexão sobre as incongruências na formação dos Soldados da PM, citada na Subseção 2.1.2 

desta investigação, bem como a ocorrência dos currículos ocultos, por este motivo o 

supracitado autor é base bibliográfica fundamental neste trabalho. 

O termo “currículos ocultos” refere-se justamente aos episódios que soam destoantes 

do processo formador de excelência. Embora este termo possa se apresentar de maneira 

bastante subjetiva pode ser entendido como a parte obscura da formação, a que se destoa de 

uma instrução democrática cidadã, ou mesmo da grade curricular proposta. 

Tais currículos, pouco contribuem para uma formação policial que a sociedade 

hodierna enseja, uma polícia democrática urge frente às novas demandas. Não é necessário 

muito esforço para perceber que, a dinâmica urbana tem se transformado, novos padrões de 

segregação, novas formas de moradias, de trabalho, de interação social e de circulação, 

permeiam esse espaço de atuação do policial. Por este motivo faz-se necessário que o 

currículo de formação dos Soldados tenha um novo éthos e consequentemente um novo olhar.  

Ronilson de Souza Luiz (2003), diz que:  

As demandas da atividade policial, hoje, exigem que o Soldado tenha 

discernimento nas mais variadas e complexas situações de sua atuação, em 

razão de novas tecnologias e da dinâmica da velocidade dos grandes centros 

urbanos, fatos que exigem do soldado desenvoltura e outras competências 

para a tomada de decisões. (LUIZ, 2003, p. 50) 

Alguns dos entrevistados acompanham esta linha de raciocínio apresentada pelo autor 

acima. E em algumas respostas, quando arguidos sobre a adequação do treinamento a 

sociedade, percebe-se um elevado grau de consciência sobre a dinâmica da sociedade 

moderna e a formação vivida. Vozes que se fazem necessárias as transcrições, tais como:  

Infelizmente a instituição não prima pela qualidade na formação policial, são 

nove meses de formação com um conteúdo fora da realidade local e 

nacional. (Soldado 38 anos, 14 anos na corporação, nível superior) 

 

Não considero que meu treinamento foi adequado, ele é ultrapassado, pois 

reflete a época em que a sociedade estava sob a intervenção militar. 

(Soldado 37 anos, 14 anos na corporação, nível superior incompleto) 

 

Muito pouco do que aprendi aplico no dia a dia, acredito que se a formação 

fosse realizada fora da instituição seria bem melhor. 

(Soldado 44 anos, 17 anos na corporação, nível superior) 
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Meu curso foi o mínimo possível para que eu pudesse exercer minha 

profissão. Muita teoria e pouca prática. Não me senti apto para o trabalho. 

Aprendi a exercer a função com a rotina do trabalho. 

(Soldado 34 anos, 10 anos na corporação, nível superior) 

Observa-se que, parece que há uma imensa dificuldade por parte dos gestores em 

formação policial, sobre qual conhecimento e técnicas são fundamentais ao soldado da PM. 

As tarefas a serem desempenhadas por este policial são tão amplas que se torna difícil gerar o 

conjunto de conhecimentos específicos, no entanto algumas variáveis devem ser observadas 

para se encontrar o caminhos, tais como: os Soldados submetidos ao rol de conhecimentos e a 

sociedade submetida a esses profissionais. 

Os policiais acusam as fragilidades de sua formação, alguns conscientemente 

percebem através das ocorrências diárias, e é justamente em cima destas fragilidades que se 

observa a necessidade de ajustes na formação. Os currículos ocultos aparentemente são partes 

negativas no processo de formação, pois prejudicam as relações interpessoais e afastam do 

processo de formação do policial o senso democrático que em verdade é um dos grandes 

desafios da promoção de segurança pública para a cidadania. 
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3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Este capítulo tem por objetivo destacar as estratégias metodológicas associadas ao 

problema de pesquisa deste trabalho monográfico.   

Importante salientar que o trabalho foi desenvolvido obedecendo a etapas interligadas: 

discussão teórica, análise documental e estudo empírico, com foco na Polícia Militar do 

Estado da Bahia (PMBA). Incialmente discute-se a natureza da abordagem qualitativa e sua 

aplicabilidade neste estudo. Em seguida procede-se uma apresentação sobre a dinâmica da 

formulação do questionário aplicado, seguido de uma discussão sobre o objeto de pesquisa e 

sua construção, e, por fim, segue-se a apresentação da instituição pesquisada. 

 

3.1. SOBRE A ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

Sabendo-se que a abordagem qualitativa auxilia na identificação de práticas 

comportamentais emergentes, facilitando a descoberta de seus nexos e dimensões, identifica-

se no presente estudo, que a mesma é também uma excelente opção metodológica na 

investigação dos currículos ocultos e as violações aos direitos humanos que acontecem nos 

cursos de formação de Soldados da PMBA. 

A escolha da abordagem qualitativa aqui é pertinente, uma vez que, é no campo dos 

significados e das subjetividades dos policiais militares, que se situa o objeto da pesquisa. 

Dessa maneira, a ocorrência dos Currículos Ocultos poderá ser melhor compreendida, quando 

analisados qualitativamente, sendo impossível sua avaliação quantitativa, principalmente por 

se situarem no campo do labor policial, portanto das relações sociais cotidianas dentro e fora 

do quartel.  

Quanto a este modelo de abordagem ser pertinente, busca-se fundamentar em Minayo 

(2008), quando afirma: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, 

nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não 

deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 

atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte 

da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por 

pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 
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realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. O universo da produção 

humana que pode ser resumido no mundo das relações, das representações e 

da intencionalidade e é objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser 

traduzido em números e indicadores quantitativos. (Minayo, 2008, p. 21) 

Ainda quanto ao método qualitativo, Rosaline Barbour (2009, p. 13) identifica quais 

são os objetivos dos pesquisadores que optam por esse modelo de pesquisa. Segundo a autora 

“[...] os pesquisadores qualitativos estão interessados em ter acesso a experiências, interações 

e documentos em seu contexto natural, e de forma que dê espaço às suas particularidades e 

aos materiais nos quais são estudados.” 

Na perspectiva qualitativa, Pedro Demo (2009) aponta para um critério relevante que 

na pesquisa aqui apresentada tem relação estreit. Trata-se da avaliação qualitativa como um 

processo participante, fazendo coincidir qualidade com participação, a respeito deste cenário. 

O mesmo autor aponta que: “Não é possível fazer avaliação qualitativa à distância, ou de 

modo intermitente, esporádico, por encomenda, por terceiros, convivência é o mínimo que se 

exige.” (p. 244)  

A peculiaridade por ele exposta é relevante, pois, esta pesquisa situa-se num universo 

de extrema relação entre objeto e pesquisador, sendo caráter intrínseco desta o relacionamento 

dialógico entre o avaliador e o universo do problema. 

Desta forma, com tal formato metodológico, caracterizado pela pesquisa qualitativa, 

faz-se necessária a criação de roteiro de entrevista a fim de se obter depoimentos orais, que 

encaminhem para o arremate do problema.  

O formato de entrevista pensado para este trabalho também é condizente com o que 

Bartholomew, Henderson e Márcia (2000, apud FRASER & GODIM, 2004 p. 144) 

caracterizam como: “Entrevista semi-estruturada mediada, com roteiro prévio de um questionário. 

Característico de pesquisas qualitativas, a entrevista semiestruturada permite maior amplitude e 

espontaneidade nas respostas”.  

Há neste estudo, um exercício de superação da posição, muitas vezes hegemônicas, 

entre um avaliador formal, distante e exterior a Polícia Militar. Esta perspectiva de produção 

de conhecimento sobre objetos peculiares, como no caso da formação policial militar, permite 

diante da localização que o pesquisador ocupa (membro da instituição), gerar um 

conhecimento que se sobreponha aos estudos já realizados e que quase sempre são os 

dominantes. Entretanto, é prudente o cuidado metodológico de conectar este conhecimento 

com o contexto da visão coletiva sobre o problema. 
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3.2. SOBRE O INSTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO “QUESTIONÁRIO” 

Levando em consideração que as consultas se constituem sempre numa atividade 

aditiva na rotina dos consultados, e que quanto mais próximo da informalidade, mais 

espontâneos serão os relatos dos consultados, o questionário, que se apresenta no “Apêndice 

A – Questionário” (vide página 47), encontra-se estruturado de forma a reduzir ao máximo o 

encargo ao respondê-lo. 

Constituiu-se de doze perguntas, que versam: 

 primeiramente na identificação da idade, sobre há quanto tempo foi o curso de 

formação, qual o grau de instrução, grau de satisfação em estar na corporação e com o 

curso de formação que teve; 

 em seguida, as perguntas tentam encaminhar o entrevistado, a pistas que o leve a 

abordagem de sua percepção sobre o curso de formação, se o que é ensinado de fato 

comtempla a demanda das ocorrências nas ruas; 

 se o treinamento em algum momento o submeteu a tratamento desumano ou 

degradante; 

 se o entrevistado pudesse sugerir ajustes ao processo de formação o que ele 

acrescentaria ou retiraria;  

 por fim, questiona-se sobre a sua percepção da hierarquia no seio da instituição. 

As perguntas foram elaboradas de forma tão sintética quanto possível à complexidade 

dos assuntos, ficando o entrevistado absolutamente livre para responder na profundidade que 

entendesse como adequada. 

 

3.3. A CONSTRUÇÃO DO OBJETO 

 

Neste estudo, o Currículo Oculto é percebido como um fenômeno presente em 

diversas fases do curso. Trata-se de um conceito que possui características objetivas e 

subjetivas, e que se relacionam às práticas abusivas – maus tratos, humilhações, 

constrangimentos, assédios – promovidos por seus componentes, sobretudo os superiores 

hierárquicos, e que fogem à grade curricular proposta. 
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É percebido que essa modalidade de violência está presente em vários ambientes 

institucionais da sociedade, contudo, em uma instituição propensa à tensão, conflitos, 

regimento militarista, fortemente amparada na hierarquia e em normas rigorosas como a 

PMBA, este fenômeno ganha contornos que acentuam a importância de seu estudo.  

Neste sentido, entende-se aqui que o currículo oculto a que foram submetidos os 

profissionais de segurança em destaque, é o ponto norteador deste trabalho, uma vez que sua 

identificação e análise podem contribuir decisivamente para a qualidade dos cursos de 

formação vindouros e consequentemente para uma melhoria significativa dos serviços de 

segurança pública desses policiais que trabalham na ponta do policiamento. 

 

3.4. A INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

O recorte do estudo, compreende a 27ª CIPM, uma das noventa e nove Companhias 

Independentes da PMBA, a qual atua com dois tipos de Unidades Operacionais: os Batalhões 

e as Companhias Independentes (CIPM). 

Os Batalhões são Unidades que cobrem um maior espaço territorial, e, também, 

possuem um maior efetivo. As Companhias Independentes cobrem um espaço territorial 

menor e, portanto, tem um efetivo menor que o dos Batalhões. A atuação através de 

Companhias Independentes tem se mostrado eficaz em alguns aspectos, pois permitem uma 

atuação mais específica e mais próxima da comunidade. 

O efetivo da área em estudo conta com um total de cerca de 350 (trezantos e 

cinquenta) policiciais, destes, cerca de 260 (duzentos e sessenta) são Soldados, ou seja, quase 

¾ de todo o efetivo. Fato este que acentua ainda mais a relevância deste estudo, uma vez que 

incide na maioria absoluta de uma determinada classe de trabalhadores. 

Com tal efetivo, esta unidade policial tem a função de policiar doze munícipios do 

Recôncavo baiano, tal área de atuação é representada no mapa a seguir: 
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Mapa 2 – Mapa da área de atuação da 27ª CIA PM-BA 

 

Fonte: Elaborado por Jacson Andrade (2013) 

 

3.5. PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

Após a captação dos dados, seguiu-se com uma minuciosa análise dos relatos dos 

policiais que foram entrevistados. Neste sentido, foram feitas perguntas sobre situações que 

levam a ocorrência de violações à grade curricular, consequente ao surgimento de Currículos 

Ocultos. Foram inquiridas/analisadas:  

 situações de desrespeito à subjetividade; 

 situações degradantes a que foi submetido o indivíduo; 

 sobre o curso de formação e como o mesmo é analisado; 

 se percebem tais violações; 

 qual a impressão que os mesmos têm a respeito da interferência do militarismo no 

labor policial; 

 quais as suas sugestões, caso fosse possível, para o curso de formação em questão. 
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Somaram-se a tal análise, os planos de ensino do curso de formação dos soldados. 

Portanto, no âmbito das estratégias metodológicas, toda abordagem ocorre no campo da 

pesquisa qualitativa, que é fundante neste estudo. Foram entrevistados o total de 25 (vinte e 

cinco) policiais militares. 

Contudo, um “truque” fundamental na pesquisa sociológica, foi de grande valia 

quando da análise e processamento das informações, conforme atenta Howard Becker (1994), 

a respeito de como lidar com a hierarquia da credibilidade..Segundo ele: 

 [...] o truque para lidar com hierarquia da credibilidade é bastante simples: 

duvide de tudo que lhe for dito por qualquer pessoa que detenha poder. 

Instituições sempre procuram dar a melhor impressão possível em público. 

As pessoas que dirigem, sendo responsáveis por suas atividades e 

reputações, sempre mentem um pouco, polindo asperezas, escondendo 

dificuldades, negando a existência de problemas. O que elas dizem pode ser 

verdade, mas as organizações lhes dá razões para mentir. Um participante 

bem-socializado da sociedade pode acreditar nelas, mas um cientista social 

desconfiará do pior e prestará atenção nele. (p. 124) 

Tal “truque” é fundamental, pois, se os depoimentos de alguns entrevistados de 

determinada instituição pesquisada não forem colocados em suspeição, o Cientista Social 

pode cair na armadilha de ter seu conteúdo de pesquisa ditado por eles. Percebe-se quem em 

alguns casos o policial pode direcionar suas respostas a um padrão que julga ser “positivo” 

para a instituição, cabe salientar que em uma instituição militarizada os que estão na base da 

pirâmide hierárquica (entre eles os Soldados que aqui são estudados) estão sujeitos as mais 

diversas e arbitrárias formas de punição, fato que pode condicionar as respostas a fim de que o 

policial não seja punido. (neste trabalho a elaboração do questionário guarda o anonimato do 

entrevistado justamente por este motivo). 

Os depoimentos obtidos, salvaguardados os devidos cuidados, serviram de subsídio 

para complementação da discussão teórica de aspectos como as dimensões da formação, das 

evidências de ocorrência dos Currículos Ocultos, enfim de pontos norteadores que 

envolveram o problema de pesquisa, e que deram a este estudo um caráter teórico baseado em 

evidências empíricas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste epílogo são apresentadas reflexões sobre a dinâmica do curso de formação de 

soldados articulada ao problema de pesquisa proposto. Os autores visitados, atores 

entrevistados e a posição do pesquisador diante do problema de pesquisa, permitiram a 

construção de um conhecimento que certamente coloca em suspensão os caminhos e desafios 

da formação dos soldados na Policia Militar baiana, bem como o lugar da democracia frente 

ao processo de formação nesta instituição. 

O fato de ser o curso de formação de Soldados a linha limítrofe entre o mundo civil e o 

mundo militar, em vários momentos percebe-se que o apelo a medidas desumanas e 

enraizadas na hierarquia enviesada se dá muito em função de tentar mostrar ao neófito o que 

seria esse “mundo militar”, fato que abre espaço para arbitrariedades e tratamentos 

desumanos, degradantes, com consequências danosas para esse futuro policial, e que, essas 

ocorrências compreendem os “currículos ocultos”. 

De maneira geral os maus tratos e tratamentos desumanos se apresentaram como parte 

hegemônica nas falas dos entrevistados. Percebeu-se que o recurso a hierarquia enviesada 

e/ou os maus tratos impetrados, fazem parte dessa “formação secundária” e este processo não 

encontra respaldo didático em nenhum parâmetro legal referente ao curso de formação dos 

neófitos soldados. 

Alguns autores sugerem que a produção do currículo não guarde neutralidade, fato que 

submete sua produção a interesses dominantes, e que este fato por si só enseja uma análise 

dos sujeitos a quem se pretende formar com tal currículo, o que remete a reflexão de como, ou 

a quem interessa uma formação policial que subjuga, humilha, destrata e degrada. Neste 

contexto, há um hiato enorme, uma vez que tais profissionais, fundamentais no estado 

democrático de direito, passem por procedimentos tão destoantes de uma formação cidadã, o 

que de certa forma remete a reflexão sobre o que terá para oferecer a uma sociedade um 

soldado a quem pouco foi oferecido em termos nutricionais, técnicos, didáticos e 

pedagógicos. 

Em termos gerais o tema ainda é pouco discutido na corporação e fora dela. Em vários 

estados, os regimentos internos das polícias militares proíbem expressamente que os policiais 

se manifestem a respeito da própria profissão. Há também pouco espaço para denunciar as 

violações sofridas por eles no dia a dia – a estrutura fechada e hierárquica do militarismo dá 
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poucas brechas para denúncias ou críticas dos policiais com relação à própria formação, 

principalmente fora dos quartéis. 

O processo de aprendizagem de um conhecimento novo não pode ocorrer de maneira 

encaixotada, tal qual se observa, uma vez que o processo de aprendizagem se dá de jeito, 

modo e tempo diferentes entre as pessoas. Faz-se necessário pensar o currículo dentro de suas 

singularidades.  

Há urgência de pesquisas acadêmicas com tais perspectivas e percebe-se a carência de 

pesquisadores em educação na Policia Militar, sendo necessária a valorização destes aspectos 

nos quartéis. 

Entendendo que, uma das essências da Policia Militar é a ação preventiva, há que se 

considerar que a prevenção tem cunho pedagógico e assim sendo, urge que o curso de 

formação possua uma coordenação pedagógica com aprimoramento profissional, quiçá com 

pós-graduação, inclusive com a possibilidade de integração entre pesquisa e ensino. 

Atualmente o cargo de coordenador do curso de formação de Soldados é ocupado por um 

oficial da corporação e em praticamente todos os núcleos este profissional não possui 

formação específica. 

A ocorrência dos “currículos ocultos” encontra lastro também no modelo militarista 

que rege a instituição. Portanto, percebe-se que o afastamento do viés militarista, que tem por 

norte preparar agentes para a guerra (Exército, Marinha e Aeronáutica) apresenta-se como um 

caminho possível e eficaz, uma vez que o labor policial tem seu leque muito mais amplo com 

conflitos sociais de toda ordem. 

Enfim, estes são os desafios que se vislumbra com tal estudo rumo a uma formação 

curricular contextualizada, atualizada e em total conformidade com os preceitos da 

democracia moderna, principalmente num curso que visa formar profissionais que possuem 

papel preponderante na promoção da cidadania. 
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APÊNDICE -A – Questionário  

 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Questionário de pesquisa qualitativa sobre questões relacionadas à Monografia de 

Especialização intitulada “Currículos ocultos nos cursos de formação de Soldados da PMBA: 

Um estudo qualitativo.” 

Autor: Marcelino Soares de Melo Neto 

Orientadora: Marise Sanches 

1. DADOS PESSOAIS 

 

1.1 Quantos anos?_________________________________________________________ 

1.2 Há quanto tempo foi seu curso de formação? _________________________________ 

1.3 Qual seu grau de instrução?_______________________________________________ 

1.4 Qual seu grau de satisfação com seu curso de formação de Soldados? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1.5 Qual o seu grau de satisfação em estar nesta corporação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. SOBRE A FORMAÇÃO 

 

2.1. Qual sua percepção sobre curso de formação que obteve? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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2.2. O curso de formação realmente reflete na prática policial, o conhecimento adquirido é 

aplicado no dia a dia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.3. Você considera que o treinamento recebido é adequado para as necessidades da 

sociedade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.4. Durante seu curso de formação você recebeu algum tratamento desumano ou 

degradante? 

___________________________________________________________________________ 

2.5. Você poderia contar sobre algum tratamento desumano ou degradante que tenha 

sofrido ou visto algum colega sofrer? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.6. Se você pudesse realizar mudanças no currículo de formação que você foi submetido, 

quais seriam suas sugestões? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.7. Qual a sua percepção sobre a hierarquia dentro da PMBA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Quadro 2. Curso de Formação de soldados da PM / Quadro 

curricular 
 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM 

 

QUADRO CURRICULAR 

 

ORD DISCIPLINAS / ATIVIDADES LEGENDA 
MÓD. 

I 

MÓD. 

II 
CH 

1 EDUCAÇÃO FISICA A 20 20 40 

2 PREVENÇÃO E PROTEÇÃO PESSOAL A 20 20 40 

3 TIRO POLICIAL D 40 50 90 

4 DIREITO APLICADO D 40 41 81 

5 LEGISLAÇÃO PM D 20 30 50 

6 ORDEM UNIDA A 20 20 40 

7 POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL  D 36 30 66 

8 SEMINÁRIOS DE TEMAS SELECIONADOS  A 30 30 60 

9 PRÁTICA POLICIAL SUPERVISIONADA  A 70 70 140 

10 POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO  D 20 20 40 

11 HIGIENE E SOCORROS DE URGÊNCIA  D 20 20 40 

12 INGLÊS D 30 30 60 

13 POLÍCIA COMUNITÁRIA D 30 − 30 

14 DIREITOS HUMANOS D 32 − 32 

15 FUNDAMENTOS DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL D 30 − 30 

16 RELAÇÕES INTERPESSOAIS A 32 − 32 

17 CORRESPONDÊNCIA PM D 30 − 30 

18 HISTÓRIA DA PM / ESTRUTURA E 

FUNCIONAMENTO D 31 − 31 

19 INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA D 30 − 30 

20 DIREITO MILITAR APLICADO D − 30 30 

21 POLICIAMENTO OSTENSIVO EM EVENTOS 

ESPECIAIS D − 30 30 

22 ATIVIDADES DE CHOQUE A − 20 20 

23 GERENCIAMENTO DE CRISES D − 30 30 

24 POLICIAMENTO OSTENSIVO DE GUARDAS D − 30 30 

25 INTELIGÊNCIA POLICIAL D − 30 30 

26 EDUCACAO PARA RELACOES ETNICO 

RACIAIS  E DE GENERO D − 30 30 

27 JORNADA DE INSTRUÇÃO MILITAR A 20 - 20 

28 JORNADA DE INSTRUÇÃO PM A − 20 20 

CARGA HORÁRIA TOTAL   601 601 1202 

 

Fonte: Departamento de Ensino 
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ANEXO B. 

Mapa 2. Território de ação da 27ª CIPM no contexto regional.  

 

 

 

 

 

 

 


