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RESUMO 

 

 O presente trabalho buscou analisar o sistema de ensino oferecido ao Curso de 

Formação de Oficiais da Polícia Militar da Paraíba em 2014, onde, para tanto, foi feita uma 

prévia análise histórica da Instituição Polícia Militar no Brasil e na Paraíba, sendo que num 

segundo momento analisou-se a legislação brasileira no tocante ao aspecto da formação 

policial militar e sua integração com os direitos e garantias fundamentais previstas na Carta 

Magna de 1988. Teve como objetivo analisar a efetividade do aprendizado dos futuros 

profissionais de segurança pública no tocante a uma atuação voltada ao respeito à democracia 

e à cidadania. No que diz respeito aos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa, a 

fonte de informação se pautou na pesquisa de campo, na bibliográfica e documental; como 

procedimento para coletar as informações junto ao CFO PMPB 2014 utilizou-se o 

levantamento de dados, através da aplicação de um roteiro estruturado junto aos alunos do 

curso. Após a tabulação dos dados foram criados gráficos para estabelecer as porcentagens 

das alternativas de cada quesito, analisando o posicionamento dos alunos frente a cada 

questão indagada. Assim, utilizando-se de vários autores sobre o tema, buscou-se traçar um 

perfil do CFO/2014 e se este, de fato, adéqua-se à nova filosofia de respeito aos direitos 

fundamentais do cidadão previstas na Constituição Federal de 1988 e normas posteriores 

como o Programa Nacional de Direitos Humanos. Logo, com o resultado da pesquisa, 

percebe-se que a educação nos cursos militares ainda possui em diversos aspectos uma 

estrutura pautada no tradicionalismo militar, em que embora se tenha observado que há 

indícios de uma mudança de paradigma com profissionais buscando adequar o ensino militar 

a uma formação de uma polícia mais democrática que respeita os direitos de cidadania, a 

figura do “combate ao inimigo” ainda é muito presente no treinamento dos alunos militares, 

sobretudo porque há profissionais presentes na formação que ainda não conseguiram se 

desvencilhar da velha filosofia de Segurança Interna ao qual foram treinados, considerando-a 

como a melhor forma de policiamento a ser transmitida aos alunos. Faz-se necessário repensar 

a metodologia utilizada pelos profissionais envolvidos na formação dos futuros representantes 

da segurança pública, visto que não cabe mais pensar que expondo conteúdos de cunho 

unicamente de combate à violência, sem pensar no tratamento dado às pessoas que estão 

envolvidas no problema, o futuro policial será capaz de dar um tratamento digno a todas as 

pessoas. É preciso investimento no aprimoramento pedagógico dos docentes e coordenação 

dos cursos, para que entrem na nova filosofia dos direitos humanos presentes nos currículos 

de formação, bem como que haja um aprimoramento da realidade educacional para que todos 

os seguimentos envolvidos na educação se unam com um único objetivo: formar verdadeiros 

defensores da cidadania, da dignidade da pessoa humana e da igualdade para todos. 

 

Palavras chave: Polícia Militar; Direitos Humanos; Segurança Pública. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study sought to examine the education system offered to Paraíba Police Officers Training 

Course Military in 2014, where, therefore, a previous historical analysis of the institution 

Military Police was made in Brazil and Paraíba, and a second time analyzed the Brazilian 

legislation regarding the aspect of military police training and its integration with the 

fundamental rights and guarantees provided for in the Constitution of 1988. The objective was 

to analyze the effectiveness of learning for future public safety professionals regarding a 

performance directed to respect for democracy and citizenship. With regard to the 

methodological procedures used in the research, the source of information was based on field 

research in literature and documents; as a procedure to collect information from the CFO 

PMPB 2014 used the survey data through the application of a structured interview with the 

students of the course. After tabulating the data was created graphics to establish the 

percentages of the alternatives of each aspect, analyzing the positioning of students against 

each question questioned them. Thus, using various authors on the subject, we sought to draw 

a profile of the CFO / 2014 and if, in fact, adapt to the new philosophy of respect for citizens' 

fundamental rights provided for in the Federal Constitution of 1988 and standards later as the 

National Human Rights Program. Then, with the search result, we can see that education in 

military courses in various aspects also has a structure guided the military traditionalism, 

where although it was observed that there is evidence of a paradigm shift with professional 

looking suit the military education a formation of a more democratic police respect the rights 

of citizenship, the figure of "engage the enemy" is still very present in the training of military 

students, particularly because there are professionals in the training that have yet to shake the 

old philosophy Homeland Security to which they were trained, considering it as the best way 

of policing to be transmitted to students. It is necessary to rethink the methodology used by 

the professionals involved in training future representatives of public safety, since there is no 

more think that exposing nature of content only against violence, without thinking about the 

treatment of people who are involved in the problem, the future police will be able to give 

decent treatment to all people. It takes investment in the pedagogical improvement of teachers 

and coordination of courses for entering the new philosophy of human rights present in the 

training curricula, and there is an improvement of the educational reality for all segments 

involved in education come together with a single goal: to form true defenders of citizenship, 

human dignity and equality for all. 

 

Keywords: Military Police; Human Rights; Public Security. 
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INTRODUÇÃO 

 

O modelo de Segurança Pública que tem por fundamento o respeito aos princípios 

dos direitos humanos é um marco muito recente na história de criação dos Estados 

Democráticos. Como se pode verificar dos documentos internacionais sobre direitos humanos, 

somente a partir do século XVII as civilizações passaram a se preocupar em estabelecer regras 

para a atuação policial no intuito de proteger os cidadãos de possíveis arbitrariedades daqueles 

que estivessem à frente do poder. 

No Brasil, apenas recentemente com o advento da Constituição Federal de 1988, o 

país passou a implementar políticas visando a melhoria da atuação policial, visto que 

anteriormente a este período, sempre fora entendido que a Segurança Pública era algo inerente 

a proteger os detentores de poder de possíveis insurgências contra seus governos. 

A inspiração para discutir o problema que intitula este trabalho (Sistema de Ensino 

Militar x Segurança Pública com Cidadania: uma mudança fundamental?) adveio da formação 

deste escritor que, como militar pertencente à Polícia Militar da Paraíba desde 2007, tenta 

buscar a compreensão do sistema policial militar existente frente à inserção dos direitos 

humanos como algo intrínseco a atuação policial; o contraste a esta nova filosofia de trabalho 

surge quando se percebe que esta inserção dos direitos humanos é algo muito recente na 

atividade policial e, diante de vários aspectos distintos (histórico, político, cultural, etc.) ainda 

é latente a presença de profissionais com perfis de formação voltados à filosofia de combate 

ao inimigo. 

Assim, faz-se necessário um estudo de vários aspectos diferentes da atividade 

policial para tentar compreender a origem da formação policial no Brasil e o seu 

desenvolvimento até os dias atuais. 

No Capítulo I do presente trabalho buscou-se fazer um breve histórico da formação 

das polícias militares brasileiras, remontando informações sobre as estruturas policiais desde 

o período do Brasil Colônia até chegar às estruturas de policiamento utilizadas nos dias atuais. 

Posteriormente a observação da conjuntura nacional, partiu-se para uma descrição da 

formação da Polícia Militar na Paraíba, com o objetivo de analisar as bases históricas e 

culturais da formação da instituição policial paraibana. Esse primeiro capítulo foi uma 

tentativa de compreender a origem da Polícia Militar no Brasil e o porquê da escolha por este 

modelo de policiamento pelo país mesmo após o encerramento do período ditatorial e a 

promulgação da Constituição Democrática de 1988. 
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Após uma breve apreciação da história das polícias militares e perceber a grande 

importância da conjuntura política nacional na criação/modificação das estruturas policiais 

existentes em detrimento dos conflitos sociais e políticos vividos em cada período histórico, 

partiu-se para uma verificação das principais normas que tratavam do tema da segurança 

pública como instituição responsável pelo fomento do respeito aos direitos e garantias 

fundamentais de todos os cidadãos. 

Destarte, no Capítulo II, procurou-se uma análise dos principais dispositivos legais 

internacionais, nacionais e, mais restritamente, as do Estado da Paraíba que implicaram na 

formação do profissional de segurança pública com cidadania, sobretudo aqueles que tinham 

relação direta com o sistema de ensino militar, que é nosso principal foco de estudo. Assim, 

num primeiro momento, foi observado que documentos internacionais como a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948 foram deveras importantes para descobrirmos os primeiros indícios para a mudança na 

formação policial a nível mundial, pois tais documentos passaram a inserir direitos e garantias 

dos cidadãos como elementos fundantes da atuação policial que não mais poderiam agir em 

desrespeito aos direitos humanos dispostos naqueles documentos. Por conseguinte, a nível 

Brasil, houve uma grande influência de tais documentos na conjuntura de formação policial 

nacional que passou a elaborar normas que se adequassem ao que estava previsto em tais 

declarações, no intuito de estabelecer os direitos e garantias fundamentais como regra das 

ações do Estado brasileiro. Diante disso, a segurança pública brasileira também passou por 

diversas alterações, porém apenas recentemente os direitos e garantias se tornaram prioridade 

na atuação policial no Brasil. Embora os documentos supramencionados tenham suas criações 

em períodos históricos distantes, apenas com a Lei Maior de 1988 o povo brasileiro passou a 

perceber, por parte do Estado, uma real preocupação em estabelecer ações que promovessem 

os direitos humanos nas atividades dos órgãos de segurança pública.  

Deste modo, ainda dentro do Capítulo II, foi feita uma breve avaliação dos principais 

planos governamentais que inseriram uma nova formulação para a formação dos 

representantes da segurança pública. Documentos como o Programa Nacional de Direitos 

Humanos lançado em 1996 (com revisões em 2002 e 2009), e a Matriz Curricular Nacional 

para Formação de Profissionais de Segurança Pública de 2003 foram exemplos de políticas 

públicas visando a modificação da formação do Profissional de Segurança Pública brasileira 

para uma postura de respeito aos direitos fundamentais do cidadão. 

Como forma de verificar a eficiência de tais normativas na formação do profissional 

de segurança pública nos estados brasileiros, escolheu-se analisar o sistema de ensino da 
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Polícia Militar da Paraíba e se este estava acompanhando as mudanças que o Governo Federal 

havia projetado através dos planos supramencionados. Para tanto, primeiramente foi feito um 

estudo acerca dos Currículos de Formação dos Oficiais da Paraíba, para observar quais 

conteúdos eram aplicados ao CFO e se estes estavam de acordo com as exigências da Matriz 

Nacional; através da observação de tais documentos, foi-se constatado que vários currículos 

foram lançados no período de 1990 a 2014, onde se percebe claramente que cada currículo 

representa as características vivenciadas pela sociedade de cada época, seguindo da formação 

tradicional militar até a inserção de conteúdos de direitos humanos a partir do Currículo 

lançado em 2000. Diante da constatação de que os Currículos de Formação de Oficiais da 

PMPB foram se adaptando para se adequar a filosofia de proteção dos direitos humanos 

enquanto direitos fundamentais, restou-nos verificar a efetividade deste Currículo na 

formação dos Oficiais da PMPB. 

Por conseguinte, após a realização de uma análise bibliográfica e documental sobre a 

realidade da formação da Polícia Militar no Brasil e na Paraíba nos Capítulos I e II, seguiu-se 

para uma pesquisa de campo para compreender o sentimento de quem está inserido no sistema 

de formação e se este está em conformidade com todos os aspectos supramencionados. 

Assim sendo, no Capítulo III deste trabalho fez-se uma pesquisa de campo junto ao 

Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Paraíba de 2014, que realizado no Centro 

de Educação da PMPB em João Pessoa, tinha como objetivo um levantamento de dados 

através da aplicação de um roteiro estruturado com perguntas objetivas em relação a diversos 

aspectos do curso, de modo a avaliar se os resultados do CFO foram eficientes para uma 

formação democrática e cidadã dos futuros representantes da Segurança Pública da Paraíba; 

com base no nível de satisfação dos alunos em diversos aspectos inerentes à formação como a 

metodologia utilizada pelos professores, carga horária oferecida, a relação dos alunos com a 

coordenação e professores do curso, etc., foram confeccionados diversos gráficos que 

compararam as respostas do grupo para se chegar qual(is) a(s) alternativa(s) que teve/tiveram 

preponderância entre os entrevistados, de modo a descobrir qual foi a tendência entre os 

alunos sobre o aspecto avaliado ser aprovado ou não pelos mesmos. 

Orientando-se pelos dados da pesquisa, foi realizada uma análise dos resultados 

obtidos, buscando descrever os sentimentos dos alunos em relação ao curso e tentar observar 

se estes estavam coerentes com uma formação que visa adequar o ensino militar a uma 

formação que inspire a atuação policial dentro de uma filosofia de respeito aos direitos e 

garantias fundamentais, conforme dispõem as normativas nacionais sobre o tema e o próprio 

Currículo do CFO 2014. 
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Espera-se, assim, que os resultados obtidos neste trabalho possam servir como 

contribuição para a melhoria da formação policial militar paraibana, haja vista que este é o 

principal objetivo desta pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NO BRASIL 

 

 Para poder-se compreender a estrutura da Polícia Militar no Brasil nos dias 

atuais, faz-se necessário primeiramente analisar as origens dos órgãos de segurança brasileiro, 

posto que a escolha por este modelo militar de policiamento ostensivo previsto na 

Constituição Federal de 1988 se deu por uma construção diante dos modelos de policiamento 

adotados ao longo de nossa história. 

  Assim, o presente tópico foi feito com base no sistema de segurança pública 

atual e direcionando o foco para o policiamento ostensivo dos estados do Brasil realizado pela 

Polícia Militar; visamos a uma análise mais restrita e objetiva para este tipo de policiamento, 

tentando demostrar quais os sistemas de segurança que foram adotados desde a colonização 

do Brasil até hodiernamente, apontando especificamente os modelos criados e suas estruturas 

sem, contudo, detalhar todos os fatos históricos pelo qual passaram esses órgãos de segurança, 

posto que o objetivo foi de compreender a estrutura em si dos órgãos de segurança e não a 

história política de constituição do Estado Brasileiro.  

 

1.1.1 Sistema de segurança pública no período do Brasil Colônia 

 

 Segundo Tavares (1982), os primeiros registros de estrutura de policiamento no 

país remonta ao Brasil Colonial, quando por volta de 1548 o então Tomé de Souza chegou ao 

Brasil e trouxe em torno de 600 homens para compor a chamada Tropa de Linha, que era a 

denominação dada à força terrestre portuguesa encarregada da segurança do território contra 

outras forças estrangeiras que chegavam ao Brasil naquele período.  

 Corroborando com esta afirmação, Lima (2000) explica que essa Tropa de 

Linha tinha o intuito de preservar os interesses portugueses na efetivação do território 

brasileiro, mas devido a sua dimensão continental, a quantidade de homens desta Tropa de 

Linha foi insuficiente para realizar a defesa territorial e, ao mesmo tempo, proteger o 

patrimônio e a incolumidade física dos portugueses que já moravam no Brasil. 

 Com isso, o Brasil precisava criar uma força de segurança local capaz de 

resguardar os interesses dos habitantes brasileiros. Assim, conforme Lima (2000), o 

Governador Geral da época Tomé de Souza, baseado no 1º Regimento dos Governadores 

Reais que trouxe quando da sua chegada ao Brasil, e que era uma espécie de Constituição, 
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dado um elevado número de temas que o documento regrava, estabeleceu que era obrigatório 

todo colono se armar, bem como os senhores de engenho deveriam fazer estoque de 

armamento e munição para defender as localidades da época contra invasões e ataques 

indígenas.  

 De acordo com Tavares (1982), há registros que dizem que por volta de 1603, 

com as Ordenações Filipinas, surgiu o primeiro esboço do sistema de polícias urbanas 

brasileiras com a criação do serviço gratuito de polícia, determinando que o policiamento das 

cidades ou vilas fosse feito por moradores locais, divididos em áreas de atuação restritos a 

algumas quadras ou quarteirões para cada grupo de moradores da referida área; este 

policiamento ficou conhecido como “quadrilheiros” e eram comandados inicialmente pela 

figura do Alcaide-Mor (juiz ordinário com atribuições militares e policiais), pelo Alcaide 

Pequeno (responsável pelas diligências noturnas visando prisões de criminosos) e, mais tarde, 

comandados pelos juízes da terra, que eram os indivíduos residentes no local eleitos para 

apreciar os problemas da cidade ou vila e aplicar o direito. 

 A partir desta formação, Tavares (1982) informa que o sistema de policiamento 

dos quadrilheiros foi se integrando às outras forças de segurança já existentes, como a Tropa 

de Linha e senhores de engenhos locais. Com essa integração, as forças de segurança foram se 

militarizando, devido à influência da Tropa de Linha que era eminentemente militar e era a 

principal força de segurança do governo de Portugal sobre o Brasil. Com isso, o modelo de 

policiamento dos “quadrilheiros” foi caindo em desuso, sendo progressivamente substituídos 

por outras formas de segurança. 

 Assim, diante do novo formato do sistema de segurança pública criado com a 

integração de todos os envolvidos com a segurança pública local, Lima (2000) narra que se 

chegou a uma divisão em três forças de segurança: a Tropa de Linha, que correspondia ao 

que hoje temos como Exército, e seguiam a mesma estrutura inicial trazida por Tomé de 

Souza de defender o território brasileiro, sendo que a mesma prestava auxílio às outras forças 

de segurança instituídas, quando estas não conseguiam conter os problemas de segurança das 

localidades; as Milícias, que eram considerados como reservas da Tropa de Linha em tempo 

de guerra, e eram regimentos localizados na área territorial de uma cidade ou vila, sendo 

recrutados entre a população colonial, os quais só podiam ocupar cargos de soldado até os 

primeiros postos do oficialato, em virtude dos quadros de oficiais superiores serem restritos 

aos portugueses. O serviço para o miliciano era obrigatório e sem remuneração em tempo de 

paz, sendo que em estado de guerra os mesmos recebiam uma ajuda de custo para realizar 

missões; e as Ordenanças, que era uma espécie de serviço militar obrigatório aos homens dos 
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18 aos 60 anos, excetuando os que já faziam parte da Tropa de Linha e Milícias, e que eram 

empregados em casos de emergência (defesa civil) e de defesa territorial, sendo também um 

serviço obrigatório e gratuito. 

 Ainda conforme Lima (2000), tanto os integrantes das Milícias quanto das 

Ordenanças recebiam treinamento das Tropas de Linha e só saíam de suas atividades civis nos 

períodos de instrução ou para atuarem nas ocasiões de defesa civil ou territorial. Contudo, 

devido à gratuidade do serviço, muitas pessoas fugiam para longe das localidades habitadas 

para não serem alistadas nestas organizações de segurança, posto que além de não receberem 

pelo serviço prestado em tempo de paz, ainda eram obrigados a treinar e utilizar seu próprio 

armamento nas atividades impostas. 

 Já com a vinda da família real para o Brasil por volta de 1808, Bretas (1998) 

explica que o então D. João VI cria no Rio de Janeiro a chamada Intendência Geral de Polícia, 

que além da função de policiamento, possuía diversas funções administrativas da cidade; 

como a Intendência não conseguia suprir todas as suas atribuições, e tendo por base 

instituições já criadas para a segurança pública em Portugal, foi criado junto à mesma a 

Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, que com características idênticas aos das Tropas 

de Linha em termos de formação, sua principal função seria a manutenção da ordem pública 

do Rio de Janeiro, sobretudo a proteção dos interesses dos membros da corte que acabavam 

de chegar ao Brasil. 

 Contudo, Bretas (op. cit.) afirma que com a declaração de independência do 

Brasil em 1822, a Guarda Real passou a ser um problema para a Província do Rio de Janeiro, 

que visando abolir os poderes de Portugal sobre o Brasil, não poderia admitir um efetivo 

militar criado pelos portugueses dentro da estrutura de governo independente. Essa 

desconfiança veio a se confirmar com a participação da Guarda Real no movimento de motim 

liderado pelo Batalhão do Exército com sede no Rio de Janeiro. Foi a demonstração clara de 

contrariedade aos interesses do Brasil. 

 Assim, diante da dificuldade de alistamento para as demais forças de segurança 

do período, bem como a falta de interesse em exercer as ordens por parte da Guarda Real, e 

ainda com o surgimento de diversas revoltas no período, ocorridas por conta da abdicação de 

D. Pedro I ao trono em 07 de abril de 1831, Carvalho (2011) expõe que houve uma 

reformulação dos aparatos de segurança pública, extinguindo a Guarda Real em julho de 

1831, e as Milícias e Ordenanças através da Lei de 18 de agosto do mesmo ano, criando uma 

nova Guarda Nacional, reorganizando todo o efetivo em novas estruturas dentro da Tropa de 

Linha. Segue-se, então, uma nova formação dos seguimentos de segurança pública. 
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1.1.2 Sistema de Segurança Pública no período do Brasil Império 

 

 A primeira Constituição brasileira foi instituída em 1824, quando o imperador 

D. Pedro I, após a declaração de independência de 1822, estabeleceu a monarquia 

constitucional parlamentar representativa como meio principal de governança; conforme os 

arts. 145 e 147 da referida Constituição, a filosofia estabelecida para os órgãos de segurança 

fora de obediência aos detentores do poder e luta contra os supostos inimigos do Império, 

sejam eles externos ou internos. 

 

 

Art. 145. Todos os Brazileiros são obrigados a pegar em armas, para sustentar a 

Independencia, e integridade do Imperio, e defendel-o dos seus inimigos externos, 

ou internos. 

Art. 147. A Força Militar é essencialmente obediente; jamais se poderá reunir, 

sem que lhe seja ordenado pela Autoridade legitima (sic) (BRASIL, 1824, s/i) (grifo 

nosso). 

 

 

 Contudo, Tavares (1982) esclarece que D. Pedro I ficara pouco tempo a frente 

do Império brasileiro, pois diante de seus interesses à sucessão do Trono Português, bem 

como a crescente desconfiança do povo brasileiro quanto ao compromisso do Imperador em 

relação ao Brasil, fez com que o mesmo abdicasse do trono, retornando para Portugal.  Lima 

(2000) relata que em abril de 1831, instaura-se no país o período intitulado de Regência Trina, 

que foi a divisão do poder de governança do Brasil por três indivíduos até que o herdeiro 

legítimo do trono, D. Pedro II que tinha apenas cinco anos naquele ano, pudesse assumir o 

império. 

 Com essa mudança repentina no governo do Brasil, muitas pessoas não 

concordaram com a legitimidade da Regência Trina em assumir o poder, visto que este 

governo transitório gerava a desconfiança de ser uma manobra de manter o Brasil atrelado aos 

interesses de Portugal e considerava-se uma grande chance do antigo monarca D. Pedro I 

ainda retornar; Tavares reforça essa teoria dizendo, 

 

 

Com a abdicação de D. Pedro I ao trono a 7 de abril de 1831, instaurou-se na Nação 

o período da Regência, entrando concomitantemente o país em intensa agitação 

interna, a que não ficaram imunes as próprias forças encarregadas de manter a 

ordem e defender a integridade do Império (1982, p. 30). 

 

 

 Inclusive, Carvalho (2011) descreve que o sistema de segurança recentemente 

adotado, mesmo com a dissolução da Guarda Real, das Milícias e Ordenanças no segundo 

semestre de 1831 e a criação da Guarda Nacional, não foi suficiente para encerrar o período 
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conturbado nas províncias, pois o efetivo desta última era reduzido para manter a segurança 

das fronteiras e das províncias, o que mantinha a preocupação dos governantes na efetividade 

da reformulação até então tomada.  

 Diante do problema da referida Guarda Nacional não conseguir abranger todas 

as províncias do Brasil, o então Ministro da Justiça - Padre Antônio Diogo Feijó - sugere uma 

nova mudança na estrutura de segurança pública ao Governo Regente, o qual fora aceito e 

aprovado pela Assembleia Geral, sendo promulgada a Lei em 10 de outubro de 1831, ou seja, 

apenas dois meses após a criação da Guarda Nacional, e que continha dois artigos que 

reorganizavam o sistema de segurança pública. São eles: 

 

 

Art. 1º - O Governo fica autorizado a criar nesta cidade e províncias um Corpo de 

Guardas Municipais voluntário a pé e a cavalo, para manter a tranquilidade 

pública e auxiliar a justiça, com vencimentos estipulados e não excedendo o 

número de seiscentos e quarenta pessoas e a despesa anual de cento e oitenta contos 

de réis; 

Art. 2º - Ficam igualmente autorizados os Presidentes em Conselho para criarem 

iguais corpos, quando assim julguem necessário, marcando o número de praças 

proporcionado (LIMA, 2000, p. 21-22) (grifo nosso). 

 

 

 Como se verifica do texto acima, a criação do Corpo de Guardas Municipais 

voluntário trouxe uma sensível mudança no sistema de segurança pública brasileira, não só 

pela criação de uma Guarda Municipal no Rio de Janeiro e autonomia para as demais 

Províncias também a criarem, mas uma mudança no formato do regime até então adotado.  

 Foram destituídas as Milícias e as Ordenanças, que eram um serviço 

obrigatório e gratuito destinado à segurança local de cidades e vilas, e criaram no lugar uma 

instituição de estrutura aparentemente “voluntária” (posto que para muitos ainda era um 

serviço obrigatório, dada a uma lei impregnada de critérios adotados para selecionar quem era 

ou não obrigado a servir) e com previsão de remuneração; foi o primeiro passo para a 

formalização do sistema de segurança pública como o conhecemos nos dias atuais, já que 

tanto o Governo Nacional quanto os Governos Estaduais foram autorizados a criarem seus 

corpos de guardas subordinados aos governantes, mas com características de emprego 

remunerado e não por prestação de serviço obrigatório e gratuito. Vale salientar que esta 

delegação aos Governos Estaduais em organizarem suas guardas gerou um fator importante: a 

redução da influência do Exército sobre as novas forças de segurança criadas, posto que o 

comando estava nas mãos de autoridades civis e não dos militares como fora na época da 

divisão das três forças de segurança existentes (Tropa de Linha, Milícias e Ordenanças). 
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 A partir de então, o Governo Nacional manteve a chamada Guarda Nacional 

como força auxiliar da segurança das Províncias, bem como estas começaram a reformular 

seus sistemas de segurança e criarem os seus respectivos Corpos de Guardas Municipais. É o 

que se denota do trecho a seguir descrito: 

 

 

Consequentemente, a fim de manter a ordem pública nos municípios, em 10 de 

outubro de 1831 [...] foram novamente reorganizados os Corpos de Guardas 

Municipais Voluntários no Rio de Janeiro e nas demais Províncias, sendo este um 

dos atos mais valorosos realizados pelo então Regente Feijó [...] (CARVALHO, 

2011, p. 24-25). 

 

 

 Carvalho (2011) ainda salienta que além das características supramencionadas, 

os Corpos de Guardas Municipais foram criados com outras particularidades bem diferentes 

dos sistemas adotados anteriormente, como o caso de sua formação institucional voltada para 

a segurança das localidades, que fugia a regra adotada durante a integração das Milícias e 

Ordenanças com as Tropas de Linha que seguiam o treinamento militar para combate em 

defesa do território; outro fator interessante era que o guarda municipal mantinha seu trabalho 

habitual, e a província não podia deslocá-lo para missões longe de suas residências e trabalho, 

visto que mesmo sendo um serviço remunerado, os guardas só recebiam por cada serviço 

prestado e não tinha ainda uma remuneração fixa. 

 Outro ponto de suma importância levantado por Carvalho (2011) dizia respeito 

à proibição dos Corpos de Guardas Municipais de se reunirem sob pena de serem punidos a 

título de conspiração; é o que se denota claramente do Decreto criado pela Regência Trina que 

tratava da organização das guardas municipais, 

 

 

Art. 12. Os differentes corpos destas guardas municipaes são inhibidos de ter 

correspondecias entre si, seja qual fôr o pretexto: nem menos se poderão reunir para 

fazer representações, ou tomarem deliberações, sob pena de serem considerados os 

seus ajuntamentos como illicitos, e punidos segundo a Lei. As guardas do mesmo 

corpo não poderão tomar as armas senão por ordem dos seus Commandantes, que 

são inhibidos de as dar, a menos que não preceda requisição das autoridades 

policiaes (sic) (CARVALHO, 2011, p. 13). 

 

 

 Este era um receio dos governantes da época em virtude dos recentes 

movimentos revoltosos que ocorreram a partir de abril de 1831 com a participação de muitas 

forças de segurança, e que devido aos conflitos anteriores terem demonstrado que a reunião de 

forças militarizadas e organizadas em uma cidade ou vila trazia grande risco de perda destas 

localidades e, com isso, a fragilização do controle sobre o território nacional. 
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Na própria cidade do Rio de Janeiro, à crise de abdicação seguiu-se uma série de 

cinco levantes. Com exceção do último (em abril de 1832), que objetivava a 

restauração, todos os outros tinham como alvo essencialmente os portugueses; foram 

desencadeados pelas tropas e frequentemente receberam a adesão do povo. Um após 

outro, um batalhão do exército, o corpo de polícia, a artilharia naval e duas 

fortalezas pegaram em armas, comandados por alguns agitadores radicais como o 

major Frias de Vasconcelos e o sempre agitador Cipriano Barata. Em julho de 1831, 

quase toda a guarnição do Rio de Janeiro insurgiu-se e reuniu-se no Campo do 

Sant‟Ana, onde novamente confraternizaram a multidão. Por três dias, mantiveram a 

cidade em pânico (CARVALHO, 2001, p.710, apud SOARES, J., 2012, p. 4). 

 

 

 Assim, com a autonomia dada as Províncias para criarem seus dispositivos de 

segurança, estes foram paulatinamente criados em cada localidade; como exemplos Carvalho 

(2011) cita o Estado de São Paulo, que criou sua força em 15 de dezembro de 1831 e Lima 

(2000) que diz que a Paraíba criou seu Corpo de Guarda Municipal Permanente em 03 de 

fevereiro de 1832. 

 Contudo, embora existindo essa dissociação entre Guarda Nacional e Guarda 

Municipal, estas forças de segurança tiveram uma nova reformulação a partir de 1834, quando 

uma reforma constitucional delegou poderes para que as Províncias tivessem seus próprios 

corpos legislativos, visto que antes havia apenas um Conselho Provincial em que as atas das 

suas reuniões serviam de regulamentos dentro de seu território, e que esses corpos legislativos 

teriam poderes de fixar, a partir de então, as suas forças policiais. Veja-se seu enunciado: 

“Art. 11. Tambem compete ás Assembléas Legislativas Provinciaes: § 2º Fixar, sobre 

informação do Presidente da Provincia, a Força Policial respectiva” (sic) (BRASIL, 1834, s/i) 

(grifo nosso). 

 A partir desta reformulação político-administrativa, as províncias ganharam 

autonomia para criar suas próprias leis, o que trouxe uma grande evolução no campo da 

segurança pública, pois os governantes passaram a ampliar seus efetivos de segurança de 

acordo com as necessidades de seu território e isso foi fundamental para o desenvolvimento 

do aparato policial local e para a luta de pacificação do território nacional. 

 Contudo, Tavares (1982) esclarece que esta autonomia na fixação de seu 

efetivo de segurança trouxe algumas consequências quanto à estrutura da Guarda Nacional e 

também na recém-criada Força Policial, pois com a fixação cada vez maior de efetivo e seus 

comandantes, consequentemente a politização dos órgãos de segurança nas Províncias foi 

aumentando, o que tornou os órgãos de segurança uma massa de manobra política para seus 

governantes. 

 

 



23 

O inimigo da polícia no Rio de Janeiro era a própria sociedade – não a sociedade 

como um todo, mas os que violavam as regras de comportamento estabelecidas pela 

elite política que criou a polícia e dirigia sua ação. Pode-se ver esse exercício de 

concentração de força como defensivo, visando a proteger as pessoas que fizeram as 

regras, possuíam propriedade, controlavam instituições públicas que precisavam ser 

defendidas. Mas também se pode vê-lo como ofensivo, visando a controlar o 

território social e geográfico – o espaço público da cidade –, subjugando escravos e 

reprimindo as classes inferiores livres da intimidação, exclusão ou 

subordinação, conforme as circunstâncias exigissem (HOLLOWAY, 1997, p. 50, 

apud SOARES, J., 2012, p. 3) (grifo nosso). 

 

 

 Outra mudança importante é apontada por Carvalho (2011), que com a Força 

Policial subordinada ao então Presidente da Província (governador nos dias atuais), esta foi 

novamente recebendo características de instituição militar, posto que o treinamento militar 

fora retomado e intensificado, e o efetivo passou a ser recrutado e assalariado 

costumeiramente pela Província, o que retirou a questão do pagamento apenas por trabalhos 

específicos, bem como fez o efetivo ter que se deslocar por todo o território de seu Estado. 

Essa mudança na filosofia de treinamento se deu em virtude do anseio dos Presidentes de 

Províncias em terem seus próprios exércitos particulares, uma força militar capaz de 

resguardar os interesses dos seus governantes contra qualquer levante externo, ou mesmo 

interno de seu território
1
. 

 A estrutura do policiamento das cidades através das Forças Policiais recém-

criadas foi mantida até sofrerem uma nova reestruturação com a deflagração da Guerra do 

Paraguai em 1865, haja vista que o efetivo da Guarda Nacional era reduzido frente aos 

problemas enfrentados nos anos anteriores quando diversas forças militares criaram conflitos 

com o Governo Nacional. Assim, Lima (2000) relata que foi criado o “Corpo de Voluntários 

da Pátria”, que foi a integração da Guarda Nacional com o alistamento de voluntários de 

forças policiais de outras Províncias para reforçar os efetivos das Tropas de Linha 

empregados na guerra
2
. 

                                                           
1
 Essa filosofia de construção de grandes exércitos para resguardar o poder do Estado fazia parte das mudanças 

políticas que vinham ocorrendo desde o Séc. XVI, quando filósofos como Thomas Hobbes afirmavam que 

“pertence à soberania o direito de fazer a guerra e a paz contra nações e Estados. Quer dizer, o de decidir 

quando ela, a guerra, corresponde ao bem comum, e qual a quantidade de forças que devem ser reunidas, 

treinadas e pagas para esse fim, e de levantar dinheiro entre os súditos, a fim de pagar suas despesas. Porque o 

poder mediante o qual o povo vai ser defendido consiste em seus exércitos, e a força de um exército 

consiste na união de suas forças sob um comando único” (HOBBES, 1651, p. 63) (grifos nossos). 

2
 “A 7 de janeiro de 1865 foram criados pelo Imperador os Corpos de Voluntários da Pátria, que seriam 

compostos, em cada Província, por voluntários em condições previamente estabelecidas e que deviam seguir 

para a capital do Império a fim de unir-se às tropas que participavam da guerra, dele podendo participar a Guarda 

Nacional” (LIMA, 2000, p. 40). 
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 Com isso, Carvalho (2011) nos conta que os aparatos de segurança das 

Províncias foram reduzidos e, portanto, surgiu-se a necessidade de modificar as estruturas até 

então existentes para suprir as necessidades de cada localidade. Por conseguinte, o Governo 

Nacional foi um dos primeiros a propor mudanças quando criou na capital do Império uma 

nova estrutura policial, em que mantinha a força policial existente com estrutura militar e 

criava outra civil, os chamados Guardas Cívicos. 

 

 

Em 1866 através do Decreto nº 3.598, a força policial da Corte foi reorganizada, 

sendo divida em dois Corpos, um militar e outro civil. Conforme o Art. 1º “A força 

policial da Côrte será composta de um Corpo militar e de um Corpo paisano ou 

civil.”, ainda em seu artigo 3º encontramos a Guarda Municipal como o corpo 

militar, com a seguinte citação: “será o atual Corpo policial, que continuará a ter a 

mesma denominação e a organização do citado decreto” (CARVALHO, 2011, p. 

28). 

 

 

 Como se percebe do trecho acima, a força policial do Rio de Janeiro passou a 

ter um efetivo que mantinha suas características de cunho militar, e outra que, a partir de 

então, teria sua organização voltada para uma estrutura de características civis. Contudo, essa 

mudança não foi uma unanimidade entre as demais Províncias do país, posto que várias 

mantiveram a força policial já existente com as características de um pequeno exército e 

outras apenas reforçaram seus contingentes. Wellington Barbosa da Silva (2011), a falar do 

exemplo de Pernambuco, 

 

 

[...] o Corpo de Polícia de Pernambuco se estruturou em moldes militares. Uma 

experiência de uma polícia mais civil que militar ocorrerá somente nas décadas 

finais do Império, com a criação da Guarda Urbana (1876) [...].  

[...] A Guarda Urbana do Recife, ou Guarda Cívica, como também era chamada nas 

correspondências oficiais, foi criada por lei provincial de 3 de junho de 1876 – uma  

década depois da criação da guarda homônima do Rio de Janeiro [...] (SILVA, W., 

2011, p.4-5) (grifo nosso). 

 
 

 Corroborando com este fato, Regina Helena Martins de Faria (2007) fala sobre 

a segurança interna das províncias, tendo como exemplo a do Maranhão, 

 

 

[...] O acirramento do conflito internacional do Prata e o consequente 

direcionamento das tropas de linha dispersas pelo país para aquela região 

provocaram mudanças na política de segurança interna[...]. [...] Durante alguns anos 

a Guarda Nacional se tornou a força pública da Província do Maranhão por 

excelência, respondendo quase integralmente pelo serviço de guarnição e pelo de 

polícia, porque o contingente de polícia era muito pequeno [...]. 

[...] Mudanças significativas só ocorreram após uma Lei de setembro de 1873, que 

ordenou a retirada dos milicianos do serviço ordinário e concedeu um ano às 

províncias para se adequarem às novas condições. Os governantes provinciais 

cuidaram de ampliar o contingente do Corpo de Polícia e começaram a anunciar a 
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suspensão dos destacamentos das Guardas Nacionais [...] (FARIA, 2007, p. 156-

159). 

 

 

 Diante do término da Guerra do Paraguai, e da reestruturação dos aparatos de 

segurança pública do Brasil, a segurança interna do país foi sofrendo novas reformulações, 

haja vista que a modalidade criada no Rio de Janeiro de haver duas forças de segurança (uma 

militar e outra civil) e difundida para as demais Províncias se tornou ineficaz, posto que a 

Guarda Cívica que ficara encarregada do policiamento das cidades se mostrou contrária aos 

interesses da sociedade, sendo por vezes acusada de violenta e arbitrária. 

 

 

Entretanto, já em 1869, a Guarda Urbana apresentava perspectivas negativas; com o 

tempo mostraram-se extremamente arbitrários e violentos, vindo a superar, em 

reclamações, os Permanentes. Tal fato era creditado aos baixos salários e à 

ausência de organização e disciplina militar. Mas somente em 07 de março de 

1885 a Guarda Urbana chega ao seu fim, 19 anos após a sua criação. Em setembro 

deste mesmo ano, a força policial militar é reestruturada, voltando a ser responsável 

pelo policiamento (SILVA, A., 2006, p. 30-31) (grifo nosso). 

 

 

 Com a mudança na política governamental do Brasil a partir de 1889, a 

segurança pública também ingressou em novas alterações estruturais, o que veremos a seguir. 

 

1.1.3 Sistema de Segurança Pública no período do Brasil República 

 

 Como se vê da discussão anterior, a criação das Guardas Nacionais e posterior 

Corpo de Guardas Municipais Permanentes em cada Província a partir de 1831 foi o início da 

estruturação dos órgãos de segurança pública como os conhecemos nos dias atuais.  

 Já no tocante a efetivação do órgão da segurança pública responsável pelo 

policiamento dos Estados como Polícia Militar (PM), esta passou por diversas fases ao longo 

da história; a partir da proclamação da República em 1889, e com a Carta Republicana de 

1891, os agora Estados (anteriormente denominados de Províncias) passaram a ter uma maior 

autonomia na gestão de seus territórios, inclusive na formulação de sua segurança interna. 

 Com isso, Barros (2005) explica que diante da autonomia dada aos Estados, as 

forças de segurança estaduais tiveram diversas nomenclaturas (Brigada Militar, Corpo Militar, 

Batalhão de Polícia, etc.), sendo que todas com uma estrutura organizada nos moldes 

militares. Assim, cada Estado buscava investir no seu efetivo em uma amostra de força e 

poder frente aos outros Estados e ao próprio Governo Federal. 
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A militarização da força estatal encontrou fortes raízes na constituição dos estados 

federativos que passaram a ter autonomia e constituição própria. Os Estados da 

Federação, ao firmarem suas regiões e fronteiras geográficas, garantiram novas 

feições ao corpo policial de conteúdo militar. Possuir uma força militar para as 

autoridades políticas, em certos períodos da história, notadamente no final da 

década de 20 e o decênio de 30 do ano 1900, era a garantia de hegemonia 

política e econômica do Estado (BARROS, 2005, p. 39) (grifo nosso). 

 

 

 Barros (op. cit.) assevera que os Estados da Federação com maior porte 

aquisitivo transformaram suas polícias em verdadeiras potências militares locais, 

principalmente estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 

que historicamente detinham o manejo político-econômico do Brasil, e que não podiam 

demonstrar fragilidade diante de seus concorrentes a comandar o país. 

 Em virtude das divergências políticas que se acirraram no início do período 

republicano, várias revoltas ocorreram no Brasil. As principais ocorridas, a de 1930 e a de 

1932, vieram a introduzir no país uma nova reformulação na estrutura das polícias brasileiras. 

 Getúlio Vargas, o então governador do Rio Grande do Sul, lidera a revolução 

de 1930 e assume a Presidência da República. Com a Revolução Constitucionalista de 1932, 

surge a criação de uma nova Constituição da República, a qual só fora implementada em 

1934, sendo que esta traz uma importante citação sobre as polícias militares; através do art. 

167, estabeleceu: “As polícias militares são consideradas reservas do Exército, e gozarão das 

mesmas vantagens a este atribuídas, quando mobilizadas ou a serviço da União” (BRASIL, 

1934, s/i). 

 Como se observa, diante do crescimento das instituições policiais militares nos 

Estados, e no receio de que cada Estado Federado pudesse contrariar os interesses do 

Governante Nacional, uma das primeiras providências adotadas foi tornar as polícias militares 

como uma força auxiliar do Exército, com atribuições de manter a ordem interna dos Estados, 

mas que a qualquer tempo poderiam ser mobilizadas pela União. Assim, os Estados 

brasileiros não poderiam utilizar seu efetivo contra o governo federal, visto que diante desta 

regra de força auxiliar do Exército, qualquer Estado que quisesse medir forças com o Governo 

Nacional teria não só o Exército contra o seu território, mas as forças policiais mobilizadas 

dos Estados de todo o país. 

 Inclusive, como forma de ter o controle total sobre as polícias militares dos 

Estados, o governo federal estabeleceu que a própria gestão da Polícia Militar seria realizada 

por Oficiais do Exército, conforme se depreende do art. 6º da Lei nº 192, de 17 de janeiro de 

1936, que dizia ser o comando das Polícias Militares direcionado a oficiais superiores ou 

capitães do serviço ativo do Exército (BRASIL, 1936, s/i). 
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 Diante desta composição militarizada que poderia ser utilizada a qualquer 

instante pelo Governo Federal, a polícia militar acabou por conservar a mesma estrutura de 

formação das forças armadas, posto que muitos de seus membros vieram como efetivo 

transferido dos próprios entes militares federais (Marinha, Exército e Aeronáutica).  

 Contudo, Barros adverte que “é ilusório pensar que o governo federal detinha o 

controle das polícias, haja vista a emergência da „Revolução Paulista de 32‟ que, em larga 

medida, contou com a colaboração da força policial” (2005, p. 42). 

 Sabendo desta dificuldade de controle das polícias dos Estados, e com intuito 

de se sustentar no poder, Getúlio Vargas parte para a concentração das forças de seguranças 

nas mãos do Governo Nacional. Dá-se início ao primeiro período ditatorial no Brasil. 

 

 

Em 1936, com o estabelecimento do que se chamou o “Estado Novo”, à feição 

totalitária dos estados nazifascistas, não havia mais o que se falar em autonomia dos 

Estados e Municípios, e, portanto, em forças dissuasórias do poder central 

(CARVALHO, 2011, p. 31). 

 

 

 Na Visão de Barros, 
 

 

O Estado Novo, no campo da ordem pública, caracterizou-se por novas 

institucionalidades. Getúlio Vargas, baseado no decreto 24.531, de 02 de julho de 

1934 – com cerca de 500 páginas – tratou de colocar sob o comando federal o 

controle das forças públicas. Para isso, unificou o Código de Processo Penal e 

submeteu a Polícia Militar aos desígnios do Exército (2005, p. 44) (grifo nosso). 

 

 

 Sendo assim, Carvalho (2011) relata que com a chegada do chamado “Estado 

Novo”, os Estados e Municípios perderam as suas autonomias, pois no campo da segurança 

pública o Governo Nacional ao passar o controle das instituições policiais para as Forças 

Armadas foi, ao mesmo tempo, reduzindo as atribuições das forças de segurança dos Estados 

no sentido de evitar possível rebelião contra o poder público federal. Com a Lei nº 192 de 

1936, o Governo Federal determinou que as forças de segurança estaduais tivessem uma 

estruturação nos moldes da infantaria e da cavalaria do Exército, o que reforçou ainda mais o 

caráter militar dentro das instituições de segurança e reduziu a distinção entre os entes de 

segurança estaduais e as Forças Armadas, posto que passaram a realmente ser “reserva do 

Exército”. 

 A partir dessa mudança institucional ocorrida em 1936, as forças de segurança 

estaduais passaram a adotar efetivamente uma estrutura de caráter militar para cuidar do 

policiamento ostensivo dos Estados. Inclusive, no decorrer da história, este reflexo da 

experiência da formação militar das Forças Armadas inserido dentro das forças de segurança 
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estaduais do primeiro período ditatorial no Brasil foi sendo reproduzida dentro das diversas 

Constituições que se seguiram no Brasil até a criação da Constituição Cidadã de 1988; é o 

caso da Carta Magna de 1946, que mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os 

anseios por uma sociedade mais justa e igualitária começaram a surgir por todas as regiões do 

mundo, inclusive com a elaboração de vários documentos visando os direitos da humanidade, 

o Brasil sustentou a segurança interna do país por pessoas com formação militar. Assim dizia 

o art. 183: “As polícias militares instituídas para a segurança interna e a manutenção da ordem 

nos Estados, nos Territórios e no Distrito Federal, são consideradas, como forças auxiliares, 

reservas do Exército” (BRASIL, 1946, s/i). 

 O principal motivo apontado por Lima (2000) em manter as forças públicas de 

segurança dos Estados em estruturas militares após a Segunda Guerra Mundial foi de que 

mesmo com a experiência ditatorial de Vargas de 1937 a 1945, concentrando as forças de 

segurança nas mãos das Forças Armadas, a lembrança da vitória dos países aliados (do qual o 

Brasil fez parte) sobre o regime Nazista de Hitler, fez nascer a simpatia sobre o termo 

“militar” e a representação de justiça pela qual as forças militares representavam à época. 

 Contudo, Alexandra Valéria Vicente da Silva (2006) nos conta que ao tornar as 

forças de segurança como “auxiliares, reservas do Exército” (BRASIL, 1946, art. 183, s/i), as 

polícias militares mantiveram o seu treinamento como força militar que poderia ser 

empregada na defesa do país e, com isso, o foco do seu trabalho mudou radicalmente, 

tornando-se ainda mais violento; ou seja, os policiais não mais olhavam para a sociedade 

como um grupo que deveria ser protegido de possíveis criminosos e sim foram treinados para 

fiscalizar a sociedade na busca de qualquer indivíduo que fosse contrário aos interesses do 

Estado, tornando-o infrator da “lei” e classificando-o como inimigo do País, e como tal, 

deviam ser eliminados. Essa mudança de foco no treinamento acabou por afastar os agentes 

da segurança do contato com a sociedade, e cada vez mais a polícia militar foi sendo utilizada 

pelos governantes como força coercitiva de seus interesses. 

 Com a tomada do poder nacional pelos militares em 1964 e a outorga da 

Constituição Brasileira de 1967, iniciou-se o período mais obscuro na história das forças 

militares estaduais. O Decreto Lei nº 317, de 13 de março de 1967 criou a Inspetoria Geral 

das Polícias Militares (IGPM), que foi o órgão responsável em controlar o policiamento 

ostensivo da PM e a regulamentar a manutenção da chamada “ordem pública”. Silva (2006) 

salienta que  
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O Decreto-lei n° 317, de 18 de março de 1967, define que o „policiamento ostensivo 

fardado‟ é de competência única das polícias militares estaduais. Deste modo, os 

governos estaduais não poderiam manter outras forças de segurança uniformizadas.  

[...] do Ato Complementar de 30 de dezembro de 1968, que confirma o caráter de 

“força auxiliar e reserva do Exército”, bem como do Decreto n° 6.862 de 08 de julho 

de 1970, que determina que as polícias militares devem “integrar o serviço de 

informações e contrainformações do Exército, conforme dispuserem os comandantes 

do Exército ou Comandos Militares de Áreas, nas respectivas áreas de 

jurisdição”[...] (SILVA, 2006, p.32). 

 

 

 Conforme se depreende da discussão anterior, fica claro o contraste do papel da 

polícia militar durante o período, pois ao mesmo tempo esta era a força responsável pela 

segurança pública dos Estados, tendo que agir em prol da sociedade, e, ao revés, servia de 

força auxiliar do Exército no trato da segurança interna do país, buscando “criminosos” 

contrários aos interesses do Governo Federal. Segundo Barros (2005), essa junção de funções 

pela polícia militar foi a legitimação dada pelo Estado para os abusos cometidos pela polícia 

durante o regime militar. 

  Nos dizeres de Monique Cittadino e Rosa Maria Godoy Silveira “[...] era 

missão do Estado ou de qualquer cidadão, perseguir e denunciar o chamado „inimigo 

interno‟, figura que transformava qualquer indivíduo em um subversivo potencial” 

(2005, p. 192) (grifos nossos). Destarte, cumprindo as determinações do Governo Militar, a 

PM foi um dos órgãos que mais desrespeitou os direitos civis e sociais com a prática de 

prisões sem mandato, sequestros, torturas e assassinatos de opositores do respectivo governo
3
. 

 Com o desmoronamento do regime militar na década de 1980, e advento da 

Constituição Democrática de 1988, encerrou-se no país o período ditatorial, com a reabertura 

dos partidos políticos e demais órgãos institucionais, reforçando-se no Brasil a ideia de que o 

os desmandos do período de ditadura não mais prevaleceriam no país. 

 Contudo, mesmo com os ares de democracia pairando entre os brasileiros, os 

legisladores nacionais não foram capazes de mudar a estrutura da segurança pública no Brasil, 

mesmo com todo o histórico de violência e injustiças praticadas pelas PMs brasileiras
4
.  

                                                           
3
 Na visão de Lúcia Lemos “As práticas sociais de violência adotadas pelos órgãos públicos da segurança 

na ditadura militar não teve outro parâmetro na história brasileira, podendo ser visto como mais 

grave do que num contexto de guerra, já que não existiam limites para as atrocidades praticadas 

contra os cidadãos” (2010, p. 96) (grifo nosso). 

4
 Jorge Zaverucha (2005) informa que tentando influenciar as votações da Constituinte de 1988, as Forças 

Armadas nomearam 13 oficiais superiores para atuarem junto a Assembleia Constituinte, numa clara ação de 

manter as forças de segurança dividas, o que acabou resultando na conservação da divisão da segurança pública 

estadual entre polícias militar e civil. 
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 Deste modo, a Lei Maior de 1988 estabeleceu que  

 

 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

[...] 

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, 

convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

Art. 42 - Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 

instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

[...] 

§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e 

reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos 

Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios (BRASIL, 1988, s/i) 

(grifos nossos). 

 

 

 A explicação dada para a mantença da Polícia Militar como força auxiliar e 

reserva do Exército mesmo após a democratização das instituições brasileiras é trazida por 

Claudio Pereira de Souza Neto que diz: “[...] na hipótese de conflito entre os governos federal 

e estadual, não há clareza quanto a qual autoridade as corporações militares estaduais 

devem obediência [...]” (SOUZA NETO, 2005, p. 27). Assim, mesmo que a Carta 

Democrática de 1988 tenha fixado a subordinação das polícias militares aos governadores de 

Estados, pelo texto constitucional supramencionado o Governo Federal poderá mobilizar as 

mesmas de acordo com os seus interesses, o que só reforça o caráter de força militarizada em 

prol da defesa dos interesses do Estado e não de seus cidadãos. 

 Portanto, ainda que o Brasil tenha ingressado num momento em que os direitos 

fundamentais, sociais e políticos do cidadão tenham sidos resguardados na Constituição, os 

detentores do poder não tiveram interesse em mudar a realidade da estrutura da segurança 

pública brasileira, que mantiveram os mesmos moldes de treinamento militar das Forças 

Armadas. 

 Assim, esta formação arcaica de preparar os policiais militares como se 

estivessem em estado de guerra, e não como agentes direcionados a pacificação social, traz 

diversos problemas na composição entre os direitos dos cidadãos e a filosofia implementada 

pelos órgãos de formação policial desde os tempos da ditadura. 

 

 

[...] No período dos governos militares, as PMs ficaram sob controle do Exército e 

absorveram completamente a estrutura militar e a ideologia de segurança 

nacional que na época presidia a ação das Forças Armadas. De exércitos estaduais, 

transformaram-se em espelhos e forças auxiliares do Exército nacional, 

condição ainda mantida pela Constituição, dita cidadã, de 1988. As PMs hoje são, 

assim, produto de bodas adulterinas entre o governo oligárquico dos coronéis 
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da guarda nacional e o governo ditatorial dos generais do Exército 
(CARVALHO, 1997, p. 37/38, apud BARROS, 2005, p.45) (grifos nossos). 

 

 

1.2 A FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR NA PARAÍBA 

 

 Como vimos anteriormente, até a formação da Polícia Militar brasileira como a 

conhecemos hodiernamente, a estrutura da segurança pública do país passou por diversas 

formações diferentes, o que na Paraíba não foi diferente. 

 De acordo com Lima (2000), os primeiros registros oficiais sobre a 

organização de uma força policial paraibana voltada para a proteção das cidades foi vista após 

a abdicação de Dom Pedro I, posto que diante da instabilidade política do país e o surgimento 

de diversos movimentos revoltosos em várias Províncias (hoje Estados), houve a necessidade 

da criação de forças locais de segurança, o que fez o Conselho Provincial da Paraíba, em 07 

de junho de 1831, criar o serviço de Rondas Cívicas na Capital Paraibana. 

 Semelhante ao sistema dos quadrilheiros adotado durante o período do Brasil 

Colônia, Tavares (1982) explica que a manutenção da ordem pública ficou a cargo de 

“voluntários” civis que, organizados em áreas equivalentes aos quarteirões de suas 

residências, estes moradores eram convocados para fazer o policiamento local sob o comando 

de um de seus integrantes, votado pelo próprio grupo. 

 A regulamentação de tal serviço foi realizado em uma sessão extraordinária do 

Conselho da Província da Paraíba em 09 de junho de 1831, o que, dentre outros aspectos, 

estabeleceu que o serviço de Rondas Cívicas seria gratuito e teria a participação das Tropas de 

Linha no suporte ao patrulhamento da área. 

 

 

1º - Os Cidadãos Brasileiros de cada hum dos quarteirões do Juiz de Paz da Cidade 

escolherão entre si hum que será o encarregado do detalhe das rondas Policiaes de 

seu quarteirão, o qual servirá por um mez ou por mais tempo se assim convier e 

de accordo com o Juiz de Paz. 

2º - As Patrulhas serão compostas dentre Cidadãos que entre si escolherão o que 

deverá servir de commd
e 

ou Guia, e rondarão por espaço de douze horas dentro 

somente de seu quarteirão, unidos ou separados se assim for preciso. 

3º - O dito serviço será principiado das seis da tarde até as seis da manhã do dia 

seguinte
5
 (sic) (TAVARES, 1982, p. 38) (grifos nossos). 

 

 

                                                           
5
 O trecho em destaque é cópia das Instruções para regular a polícia cívica da capital paraibana, descrita na Ata 

de Sessão Extraordinária do Conselho da Província em 09 de junho de 1831, texto previsto no livro de Tavares. 
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 A partir de setembro de 1831, Tavares (op. cit.) explica que diante dos detalhes 

expostos no trecho acima, criou-se algumas dificuldades em manter ativo o serviço de Rondas 

Cívicas, posto que muitos fugiam do serviço, que apesar de colocado como “voluntário”, para 

grande maioria era um serviço obrigatório, não obstante alguns conseguissem isenção do 

serviço. Outro fator era a gratuidade do serviço que desmotivava a participação daqueles que 

precisavam trabalhar em outras atividades para ter um mínimo para sua sobrevivência, o que 

uma obrigatoriedade de trinta dias ou mais, bem como uma escala de doze horas diárias 

retirava de qualquer cidadão a disposição em manter suas atividades cotidianas e um trabalho 

de policiamento voluntário. 

 No país, ante o surgimento de vários movimentos revoltosos que eram 

comandados principalmente por lideranças militares que discordavam do sistema de governo 

adotado (Regência Trina), foi-se criado a Guarda Nacional através da Lei de 18 de agosto de 

1831, e juntamente com ela veio a ordem para se extinguirem os policiamentos paralelos 

existentes nas províncias (Milícias e Ordenanças), como forma de enfraquecer o poder dos 

militares nas localidades, pois todo o sistema de policiamento era coordenado por militares. 

 Tavares (1982) relata que, diante da extinção das milícias e ordenanças, o 

Conselho Provincial da Paraíba se viu obrigado a criar uma Guarda Municipal Provisória 

que, supostamente com características de uma polícia civil, foi um serviço também de 

natureza “voluntária”, mas que passava então a pagar uma remuneração aos policiais pelos 

serviços prestados. Porém, Lima (2000) esclarece que houve pouco interesse dos moradores 

locais em aderir à Guarda Municipal Provisória, haja vista a recente publicação da lei que 

instituía a Guarda Nacional, pois as vantagens para quem fizesse parte dessa guarda eram 

melhores do que as estabelecidas para a Guarda Municipal Provisória, bem como quem 

estivesse lotado na guarda municipal não poderia fazer parte da nacional. Assim, a 

implementação da Guarda Municipal Provisória na Paraíba foi praticamente inviabilizada 

durante o período. 

 

 

Acta do Conselho do Govº - Sessão de 6 de dezembro de 1831. Vice Presidencia do 

Senr. Meira. Achando-se prezentes Senr
es

 Carvalho, Rangel, Leitão e Cirne, abriu-se 

a Sessão às 6 horas da tarde. Leu-se a Acta da antecedente, e foi aprovada. Q. Senr. 

Vice Prezid
e
 dice que tendo mandado chamar o Senr. Juiz de Paz desta Cidade na 

conformid
e
 da rezolução do Consº d‟ ontem, este respondera, que julgava ser o 

motivo da falta de concurrencia das Guardas Municipaes a publicação da Lei 

das Guardas Nacionaes, mas q. todavia pelas suas admoestações os mesmos 

guardas tornarão a comparecer para o serviço das rondas sem falta algûa, e o Consº 

ficou inteirado (sic) (TAVARES, 1982, p. 45) (grifos nossos).
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 Lima (2000) descreve que, após a Lei Imperial de outubro de 1831, que 

autorizava os Presidentes de Províncias a criarem seu Corpo de Guardas Municipais 

Permanentes, o Presidente da Paraíba, diante do projeto anterior não ter sido bem 

recepcionado pelos cidadãos, resolve rever o sistema de policiamento elaborado na reunião do 

Conselho Provincial de setembro de 1831. Em 03 de fevereiro de 1832, cria-se o Corpo de 

Guardas Municipais Permanentes da Paraíba. Seguindo a linha de se criar uma polícia com 

estrutura civil, esta fora o primeiro policiamento estabelecido na Paraíba com as 

características de uma instituição independente, pois fora elaborado um quadro de 

funcionários, previsão de remuneração mensal para seus integrantes e funções determinadas a 

cada cargo. 

 

 

O Conselho Provincial, em decisão tomada a 3 de fevereiro de 1832, achou 

conveniente criar na Paraíba, o Corpo Municipal de Permanentes, também 

denominado Corpo de Guardas Municipais [...] A composição de seus quadros 

previa, de início, o efetivo de 50 praças, sendo 35 de infantaria e 15 de cavalaria, 

assim distribuídas com seus respectivos soldos mensais: um Sargento com 25$000 

réis; um Furriel com 20$000 réis; 3 Cabos com 19$000 réis; 2 Cornetas e 42 

Soldados com 18$000 réis, além do Comandante que devia vencer 60$000 réis 

(TAVARES, 1982, p. 76) (grifos nossos). 

 

 

 Embora o intuito da criação de um policiamento com características civis fosse 

para desvincular das forças armadas a sua influência sobre os efetivos de segurança, percebe-

se claramente pelo trecho acima que a estrutura institucional na Paraíba ainda se mantinha 

com os fundamentos militares, haja vista que todos os cargos estipulados conservaram as 

denominações advindas do meio militar. 

 Inclusive, a formação da Guarda Municipal Permanente com a estrutura 

supramencionada deve ter sido um dos motivos para o atraso na formulação da própria 

Guarda Nacional na Paraíba. Conforme Tavares (1982) a Guarda Nacional, embora sua lei 

tenha sido de agosto de 1831 e anterior à criação da Guarda Municipal Permanente que veio a 

surgir apenas em uma lei de outubro do mesmo ano, na Paraíba a Guarda Nacional só 

conseguiu ter seus primeiros contornos de instituição a partir de dezembro de 1833 quando 

foram nomeados os oficiais que comporiam o primeiro batalhão. 

 

 

Officio ao Presidente da Provincia, em 16 de dezembro de 1833. Participo a V. Exª 

que se acha concluída a eleição dos Off
es

 e Off
es

 Inferiores e do Estado Maior do 

primeiro Batalhão de Guardas Nacionaes deste Municipio; a lista nominal d‟elles 

remeto incluza (sic) (TAVARES, 1982, p. 51). 
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 Lima (2000) explica que a Guarda Nacional, que foi uma força intermediária 

entre o efetivo de segurança local (Guarda Municipal Permanente) e das forças armadas 

(Tropas de Linha) “[...] eram organizações não permanentes e só remuneradas, pelo Império, 

quando convocadas” (op. cit., p. 33), ou seja, era um efetivo que só atuava quando convocado 

pelas autoridades para situações específicas, sendo que o pagamento era advindo do Governo 

Nacional e não das Províncias. Contudo, mesmo com este caráter transitório de atuação, a 

Guarda Nacional teve um papel importante num primeiro momento, pois contribuiu para 

reduzir as forças de segurança das províncias e com isso diminuir as possibilidades de 

insurgências contra o Governo Nacional, pois mesmo servindo de força auxiliar para os 

Presidentes das Províncias nas atividades de segurança pública, a Guarda Nacional também se 

mantinha subordinada ao Ministro da Justiça que a convocaria de acordo com o interesse do 

Governo Nacional. 

 Assim, a Guarda Nacional era um efetivo que por suas características atendiam 

mais aos interesses do Governo Nacional do que propriamente das Províncias, posto que 

quem efetivamente autorizava sua convocação era o Governo Nacional e não as autoridades 

locais. 

 
 

Officio reservado do Presidente da Provincia ao Ministro de Estado dos 

Negocios da Justiça – Todo o Corpo de Polícia está destacada no interior e apenas 

n‟esta Capital existem praças que são empregadas às ordens de diversas autoridades 

judiciarias e policiaes, e as de Linha são em numero tal, que, como acima o referi, 

são insuficientes ao serviço da guarnição, que está muito reduzido em deproveito 

do serviço publico. Para obviar semelhantes inconvenientes solicito de V. Exª 

permissão para chamar a serviço cincoenta praças da G. N
al 

pois, falta força de 

linha e de policia para o serviço ordinário da guarnição [...] (sic) (TAVARES, 

1982, p. 275) (grifos nossos). 

 

 

 Com o passar do tempo, a referida Guarda Nacional, que tinha sua presença 

constante dentro do aparato de segurança das Províncias, dada às constantes convocações que 

se fazia para suprir as deficiências de pessoal, acabou se tornando uma tropa com bastante 

influência política dentro da estrutura das mesmas, onde inclusive seus oficiais se tornaram 

importantes forças políticas locais. Destarte, o que no início foi importante para a segurança 

por ser um efetivo disponível para reforçar a segurança das Províncias como vimos acima em 

relação à paraibana, no decorrer do tempo se tornou apenas um mecanismo de manipulação 

eleitoreira. 

 
 

 

 



35 

Aos poucos, a Guarda Nacional foi mudando, onde o seu oficialato passou à 

designação honorífica e símbolo de poder eleitoral nas áreas rurais. Ainda hoje o 

termo „Coronel‟, corrente no interior, é uma lembrança dessa transformação. No 

caso da Paraíba, sua situação era tal que, em certos casos, havia Oficiais sem 

função e Corpos de tropas contando dois e até três Comandantes, ao sabor dos 

interesses políticos locais (TAVARES, 1982, p. 52) (grifos nossos). 

 

 

 Mas retornando ao momento da criação da Guarda Municipal Permanente, viu-

se que a mesma contava com um quadro inicial de pessoal de apenas 50 integrantes; este é um 

dado importante a ser ressaltado, pois descreve uma característica fundamental que 

preponderava nas Províncias brasileiras na época do Império, e que na Paraíba não era 

diferente: a função de cada força de segurança existente na época não era bem definida, 

pois havia localidades em que as três forças oficiais da segurança (Tropas de linha, Guarda 

Nacional e Guarda Municipal Permanente) se revezavam na realização das mesmas 

atividades, o que só reforçava a militarização do trabalho exercido por estes órgãos, posto que 

os comandantes das diversas forças comandavam os seus efetivos bem como os das outras 

forças de segurança, sem qualquer distinção. 

 

 

O Vice Presidente Francisco José Meira fez marchar para a povoação de Pedras de 

Fogo nos limites Paraíba-Pernambuco, a força disponível, no momento: um 

contingente de 50 praças de 1ª Linha e de Polícia, sob o comando do Oficial de 1ª 

Linha Tenente Claudino Agnello Castello Branco, com recomendação de ali 

acampar, pondo-se à disposição das autoridades a bem da ordem pública 

alterada. (TAVARES, 1982, p. 163). (grifos nossos) 

 
 

 Em consequência dessa mistura entre as forças de segurança existentes, houve 

vários prejuízos para o desenvolvimento da Guarda Municipal Permanente, pois com a 

presença das Tropas de Linha e Guarda Nacional que eram remuneradas pelo Governo 

Nacional não havia por parte dos governantes paraibanos um interesse em dar autonomia à 

sua força local, visto que perderia o efetivo das outras forças na sua província na medida em 

que a sua crescesse. 

 Lima (2000) descreve que o quadro de pessoal da Guarda Municipal 

Permanente na Paraíba nunca teve um número fixo de integrantes durante o Brasil 

Império porque sofria constantes oscilações, uma vez que anualmente seu efetivo era revisto 

pelos então Presidentes Provinciais da Paraíba, que ora aumentavam seu pessoal e, outras 

vezes, reduziam como forma de cortar gastos do governo, sem, contudo, verificar os efeitos 

que essa alteração causava na segurança das localidades paraibanas. 
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 Tavares (1982) relata que com a Lei Estadual nº 09 de 02 de junho de 1835, 

vieram importantes alterações, pois além de aumentar o efetivo da capital para 81 integrantes 

e estabelecer destacamentos policiais em Brejo de Areia e Pombal com 11 integrantes cada, a 

referida lei ainda alterou a denominação instituída pelo Governo Nacional para as polícias, 

onde passou de Guardas Municipais Permanentes para Força Policial. 

 Embora tenha mudado sua nomenclatura, a suposta formação civil que as 

Guardas Municipais Permanentes iriam adotar para se diferenciar das Tropas de Linha e da 

Guarda Nacional, continuou a não ser um objetivo dentro de sua estrutura, pois o treinamento 

militar nunca deixara de ser aplicado para todas as forças de segurança existentes à época. 

 Conforme Tavares, as “[...] atividades policiais variavam, desde prender, 

escoltar e conduzir presos, realizar diligências, guarnecer destacamentos, até garantir pleitos 

eleitorais, manter a ordem durante espetáculos públicos [...]” (1982, p. 101).  

 Ainda que demonstrado acima que as ações policiais da época se 

caracterizavam por serem atividades eminentemente civis, a estrutura e filosofia de trabalho 

adotada pela Força Policial sempre fora a seguida pelo Exército, de acordo com o que se 

observa da Lei Provincial nº 01 de 08 de março de 1850 que previa o regulamento para o 

Corpo Policial da Província da Paraíba, e em seu art. 121 dizia: “Todos os dias uteis pela 

manhã, e a tarde haverá ensino de recruta, para que o Corpo possa adquirir a necessária 

instrucção, ter garbo e aparência militar, além do exercício geral do corpo, e de esqueleto, 

sempre que haja oportunidade” (sic) (TAVARES, 1982, p. 465) (grifo nosso). 

 Por conseguinte, mesmo com a substituição da Guarda Municipal Permanente 

pela Força Policial, a Província da Paraíba não só não modificou a estrutura militar de seu 

efetivo, como continuou a incentivar o treinamento militar para seus integrantes. Essa 

filosofia de treinamento militar era tão arraigada às tradições dos efetivos policiais da 

Província da Paraíba que durante vários conflitos do período, como a Revolução Praieira 

(1848), a Revolta do Ronco da Abelha (1852) e a Campanha do Quebra Quilos (1874), os 

efetivos das Tropas de Linha, da Guarda Nacional e da Força Policial eram empregados como 

se pertencessem a uma única instituição, pois os governantes paraibanos da época reuniam os 

efetivos disponíveis e os enviavam para as localidades rebeladas como se fossem uma única 

força pública. 

 

 

Officio do Ministro dos Negócios da Justiça ao Presidente da Província, aos 26 de 

novembro de 1874 – [...] Se não bastar a força de linha e de polícia que V. Exª 

reunir, poderá chamar a serviço ordinário de guarnição, ou de destacamento a 

guarda nacional, nos termos do Decreto nº 5.573 de 21 de março deste anno. 

Previno a V. Exª de que os destacamentos da guarda nacional podem servir 
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dentro ou fora do município [...]. [...] é preferível porém que a guarda nacional 

preste serviço, no município a que pertencer, em substituição da força de linha ou 

de policia, que tiver de ser retirada do lugar, e que poderá se mover com mais 

facilidade (sic) (TAVARES, 1982, p. 333 e 334) (grifos nossos). 

 

 

 Com o advento da proclamação da República Federativa Brasileira em 15 de 

novembro de 1889, Lima (2000) conta que várias mudanças significativas acontecem nas 

estruturas estatais, a começar pela alteração da nomenclatura de Províncias para Estados, 

dando aos mesmos autonomia na gestão de seus territórios, bem como os agora Estados não 

mais teriam Presidentes, mas sim Governadores. Na segurança pública, a polícia da Paraíba 

passou a se chamar Corpo de Segurança do Estado em 1892, e seu efetivo teve um grande 

crescimento, visto que todos os Estados buscavam tornar seus territórios importantes forças 

políticas no “Novo Brasil”. Desse crescimento, Tavares (1982) explica que em 1908, o 

contingente policial mudou sua denominação de Corpo de Segurança do Estado para 

Batalhão Policial, dado o tamanho que o efetivo já havia conquistado, inclusive com 

distribuições de efetivo em várias localidades do Estado. 

 Contudo, dessa nova conjuntura política do Brasil, surgiram muitos conflitos 

visando a conservação dos poderes dos Estados nas mãos de grupos que historicamente 

detinham o poder em suas regiões. Diante de tais conflitos, surgem grandes revoltas como as 

de 1930 e de 1932, que leva o Governador do Rio Grande do Sul Getúlio Vargas a assumir a 

Presidência da República. Lima (2000) relata que na Paraíba, com tais conflitos, o Batalhão 

Policial se tornou em 1931 o Regimento Policial Militar, e foi a primeira referência direta 

feita na Paraíba a tornar o efetivo policial com características explícitas de força militarizada. 

Mesmo que em períodos anteriores tenha havido referência à criação de uma instituição com 

formação em moldes civis, o que se viu na Paraíba foi sempre a formação dos efetivos de 

segurança local com estrutura militar; a partir de 1931 tal policiamento foi considerado na 

Paraíba como responsável pela segurança territorial, o que comprova o dados anteriores de 

que nunca houve distinção entre as funções policiais cotidianas e as atribuições da antiga 

“Tropa de Linha”.  

 Tavares (1982) acrescenta que com o crescimento dos insurgentes no território 

da Paraíba, principalmente com aumento de cangaceiros invadindo o interior do Estado, o 

efetivo policial teve que ser ampliado, onde o então Regimento Policial Militar passou a ser 

chamado de Força Pública. 
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 Por conseguinte, essa formulação como força militar de defesa territorial se 

tornou mais concreta com a Constituição Federal de 1934, quando tal constituição atrelou 

novamente os efetivos de polícia do Brasil a serem reservas do Exército. 

 

 

Art. 5º - Compete privativamente à União: 

[...] 

V - organizar a defesa externa, a polícia e segurança das fronteiras e as forças 

armadas; 

[...] 

XIX - legislar sobre: 

l) organização, instrução, justiça e garantias das forças policiais dos Estados e 

condições gerais da sua utilização em caso de mobilização ou de guerra. 

Art 167 - As polícias militares são consideradas reservas do Exército, e gozarão 

das mesmas vantagens a este atribuídas, quando mobilizadas ou a serviço da União 

(BRASIL, 1934, s/i) (grifos nossos). 

 

 

 Deste período em diante, Lima (2000) conta que a tradição de estrutura militar 

para a formação das forças de segurança da Paraíba se consolidou, pois diante dos conflitos 

que acirraram o país durante o período, o Governo de Getúlio Vargas tratou de assegurar que 

nenhuma força de segurança estadual pudesse se voltar contra a sua administração. Assim, em 

1935, a Assembleia Legislativa da Paraíba, seguindo as orientações da Carta Federal de 1934, 

através da Lei Ordinária nº 37, reorganizou a sua Força Pública e, dentre outras alterações, 

designou: “art. 1º - Fica organizada a Força Pública Militar do Estado, que passará a 

denominar-se Polícia Militar do Estado da Parahyba” (sic) (PARAÍBA, 1935, s/i) (grifo 

nosso). 

 Com essa mudança na gestão da Polícia Militar, Carvalho (2011) adverte que 

se iniciou a composição das forças de segurança estaduais como efetivos que a qualquer 

instante seriam empregados pelo Governo Federal, o que transformou literalmente a polícia 

militar em uma milícia estadual, semelhante à empregada durante o período do Brasil 

Colônia, em que os efetivos das Províncias seguiam como forças auxiliares das então Tropas 

de Linha. 

 Desse período em diante, Lima (2000) esclarece que a estrutura da Polícia 

Militar da Paraíba foi se desenvolvendo, onde anualmente seu efetivo foi sendo modificado 

através de lei, de acordo com a demanda do Estado. Mesmo com as mudanças políticas do pós 

guerra e a Constituição Federal de 1946, ante a mantença da polícia como força auxiliar do 

Exército, não houve mudanças significativas quanto a filosofia de formação da polícia militar 

paraibana.  
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 Inclusive, mesmo com a mudança radical na estrutura brasileira por conta do 

golpe militar de 1964, a Polícia Militar da Paraíba se manteve como força responsável pela 

ordem pública e, ao mesmo tempo, como protetora da segurança interna do Estado, em uma 

relação direta com os princípios inerentes das Forças Armadas, conforme se observa na lei 

estadual nº 3.651 de 08 de fevereiro de 1971, que regulamentava a atividade policial na 

Paraíba. 

 
 

Art. 16 - A função policial militar é exercida por oficiais e praças da Polícia Militar, 

com a finalidade de preservar, manter e restabelecer a ordem pública e segurança 

interna, através de várias ações policiais ou militares, em todo o território do 

Estado. (sic) (BRASIL, 1971, s/i) (grifo nosso). 
 

 

 Por conseguinte, a consolidação da Polícia como força militarizada dentro dos 

Estados se materializou com a Constituição Democrática de 1988, que mesmo tendo vivido 

um período ditatorial, resolveu manter o policiamento ostensivo das cidades através de uma 

força de cunho militar. 

 Na Paraíba, ainda que tenha havido um crescimento significativo da 

corporação (haja vista que em 1988, com a Lei Estadual 4.889 de 1986, havia uma previsão 

de 8.164 militares e, em 2008, com o Decreto nº 30.109, a previsão foi de 15.639 militares) e 

algumas tentativas de mudar a realidade da estrutura organizacional do sistema de formação 

do militar paraibano, como se depreende da Lei Estadual nº 5.264, de 18 de abril de 1990, e 

da Lei Complementar nº 87 de 02 de dezembro de 2008, a gestão da política de formação da 

Polícia Militar ainda carece de muitas mudanças, tendo em vista que a cultura de ensino 

militar ainda permanece com os mesmos moldes do ensino elaborado para as forças armadas. 

 Com isso, ainda que se possa falar num país em que a democracia, no sentido 

oferecido por Fábio F.B. de Freitas “[...] como regime político que melhor protege e promove 

os direitos humanos” (2005, p. 360) e esta democracia tenha sido uma das grandes conquistas 

do povo brasileiro a partir de 1988, a estrutura organizacional da Polícia Militar ainda não 

vivencia essa realidade social que tanto o Estado da Paraíba e o Brasil necessitam nos dias 

atuais. É o que passaremos a analisar no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM 

CIDADANIA 

 

 Como vimos no capítulo anterior, a Polícia Militar passou por diversos 

momentos históricos que redundaram na incorporação da militarização como sendo a 

principal filosofia de estruturação dos entes responsáveis pela segurança pública no Brasil. 

Diante dos interesses políticos de cada época, nunca foi meta de nenhum governante ter uma 

força de segurança que pudesse contrariar suas ordens, ainda que os anseios sociais 

requisitassem uma polícia que estivesse na proteção dos direitos de todos e não apenas 

daqueles que estivessem à frente do poder
6
. 

 Assim, a escolha por uma Polícia com características militares sempre foi 

unanimidade, pois a hierarquia e disciplina sempre foram e são excelentes mecanismos de 

controle das forças de segurança. 

 Contudo, a evolução social tem mostrado que não se admite mais nos dias 

atuais a presença de uma força militarizada responsável por proteger o cidadão, pois os 

direitos e garantias fundamentais presentes na Carta Magna de 1988 exigem que todos tenham 

um tratamento digno, ainda que sejam pessoas transgressoras das normas em vigor. 

 Diante da complexidade de alteração da composição da Segurança Pública na 

Constituição Federal de 1988, bem como a existência de uma resistência dissimulada na 

modificação da estrutura dualista de polícia nos Estados brasileiros, várias ações foram 

fomentadas ao longo do tempo numa tentativa de minimizar os efeitos que uma formação nos 

                                                           
6 Essa postura de sobrepor a segurança do Estado contra os interesses do próprio povo sempre fora algo 

considerado legítimo na longa trajetória de formação dos Estados, posto que autores clássicos como o filósofo 

inglês Thomas Hobbes, no seu livro Leviatã (1651), já defendia que para o povo viver em paz todo poder 

deveria se concentrar nas mãos de um só homem (soberano), que mesmo defendendo seus próprios 

interesses não estaria prejudicando o povo, pois seus atos seriam sempre legítimos, posto que “[...] todo 

súdito é por instituição autor de todos os atos e decisões do soberano instituído, segue-se que nada do que este 

faça pode ser considerado injúria para com qualquer de seus súditos, e que nenhum deles pode acusá-lo de 

injustiça. Pois quem faz alguma coisa em virtude da autoridade de um outro não pode nunca causar injúria 

àquele em virtude de cuja autoridade está agindo. Por esta instituição de um Estado, cada indivíduo é autor de 

tudo quanto o soberano fizer, por consequência aquele que se queixar de uma injúria feita por seu soberano estar-

se-á queixando daquilo de que ele próprio é autor, portanto não deve acusar ninguém a não ser a si próprio” (op. 

cit., 2014, p. 62). 
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moldes das Forças Armadas causam àqueles que devem atuar como defensores dos direitos e 

garantias de todos os cidadãos
7
. É o que veremos nos próximos tópicos. 

 

2.1.1 Normas Internacionais que inspiraram a criação de uma formação profissional 

voltada a uma segurança pública com cidadania antes do advento da Constituição 

Federal de 1988 

 

 Desde a criação dos primeiros Estados Civilizados, as forças responsáveis pela 

segurança pública, embora criadas com vistas a manter a paz e a proteger seus territórios, 

sempre foram sinônimas da proteção dos interesses dos soberanos à qualquer levante sobre 

seu governo. Giuseppe Tosi reforça esta legitimidade de exclusividade da violência pelo 

Estado Moderno ao descrever a teoria de pensadores deste período, como Thomas Hobbes 

(1651) que dizia que para garantir a paz seria necessário constituir um estado civil, pois “Se o 

homem fosse um ser somente de razão seguiria estas leis sem precisão de coação, mas como 

ele é também um ser de paixão é preciso que intervenha uma força para obrigá-lo a 

seguir estas leis” (TOSI, 2005, p.145) (grifos nossos).  

 Seguindo esta perspectiva, a professora Lúcia Lemos (2010, p. 35) esclarece 

que “com a criação do Estado Moderno, pactuou-se que uso da violência passaria a ser 

seu domínio exclusivo” e, “que em troca garantiria a segurança do indivíduo” (grifos nossos). 

Assim, diante da criação da figura do Estado para manter a segurança dos seus súditos, 

tornou-se justificável a utilização da força contra qualquer pessoa, inclusive contra os próprios 

súditos que discordassem das determinações do soberano, tudo em nome de manter a Ordem e 

a Segurança da Nação. 

 Os primeiros resquícios de modificação nesta postura surgiram a partir da 

Revolução Francesa de 1789 que, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão do 

mesmo ano, foi um levante do povo francês aos desmandos do seu rei, os quais resolvem lutar 

contra sua tirania, e que acabaria por criar uma das mais antigas declarações de direitos 

fundamentais para os seres humanos. Nos dizeres de Nazaré Zenaide, 

 

 

A necessidade de resistir à violência gerou processos organizativos que 

constituíram forças democráticas capazes de lutarem pelos direitos civis, 

                                                           
7
 Souza Neto (2005, p. 27) ao falar sobre a melhor alternativa na busca por mudanças na postura do policial 

militar “o fundamental é a alteração do treinamento, dos objetivos e do modo de operar da organização policial, 

não necessariamente de sua estrutura administrativa e de seus procedimentos disciplinares”. 
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políticos, econômicos, culturais e sociais, bem como por uma nova forma 

de governo. Se o desprezo de uns sobre outros é socialmente aprendido, o 

respeito e o reconhecimento também podem ser aprendidos socialmente 

(2008, p. 2) (grifos nossos). 
 

 

 Em relação à segurança pública, a referida Declaração de 1789 já trazia uma 

importante inovação em relação ao fundamento da missão institucional do órgão responsável 

pela segurança do Estado: a mudança do foco de proteção do soberano para a proteção do 

povo; o seu art. 12 dizia: “A salvaguarda dos direitos do homem e do cidadão requer uma 

força pública. Essa força é, portanto, instituída para o bem de todos, e não para o 

benefício privado daqueles a quem é confiada” (DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO 

HOMEM E DO CIDADÃO, 1789, s/i) (grifos nossos). 

 Pelo que se denota do artigo acima, a partir desta declaração, já se podia 

observar uma preocupação em estabelecer que todo governo legalmente instituído deveria 

possuir uma Segurança Pública voltada para a proteção do direito de todos. Contudo, quem 

estivesse à frente do poder constituído não poderia utilizar-se da mesma com fins de assegurar 

seus interesses, pois a força pública criada seria para proteger a sociedade e não apenas os 

detentores do poder. Conforme Lúcia Lemos, 

 

 

Tomando por base a referida declaração, a Segurança Pública não poderia em 

hipótese alguma deixar de ser interdependente dos Direitos Humanos, ao mesmo 

tempo em que a prerrogativa do monopólio estatal da violência, repassado aos 

órgãos policiais com vistas à preservação desses direitos, jamais poderia 

incorrer no erro da não observância dos limites legais (2010, p. 49) (grifos 

nossos). 

 

 

 Não obstante, o período em que a declaração supramencionada editou-se foi de 

diversos conflitos nas mais variadas nações, visto que suas conjunturas políticas eram de 

assegurar apenas o direito a uma minoria da sociedade em detrimento da grande massa 

populacional. Inclusive, diante da expansão da colonização aos territórios africano e 

americano, passavam por outro embate que era o de assegurar a exploração de outros povos 

em contraste com a falta de proteção de direitos a todos os seres humanos, sem distinção. 

Giuseppe Tosi acrescenta que,  

 

 

Com efeito, neste período na Europa, ao mesmo tempo em que proclamavam-se os 

direitos universais, tomava um novo impulso o grande movimento de colonização 

e de exploração dos povos extra-europeus; assim, a grande parte da humanidade 

ficava excluída do gozo dos direitos (2005, p. 148) (grifos nossos). 
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 Assim, embora de grande relevância para o reconhecimento dos direitos 

humanos como algo inerente a ser respeitado na constituição dos Estados, a Declaração de 

1789 não fora exercida de forma plena naquele instante histórico. 

 Uma nova oportunidade de se mudar a estrutura dos Estados e da segurança 

pública e criar órgãos que respeitassem os direitos dos cidadãos surgiu com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948 do qual o Brasil fez parte, pois advinda 

posteriormente ao período aterrorizante da II Guerra Mundial, as barbáries cometidas durante 

o conflito fizeram ressurgir a importância do respeito aos direitos humanos nas legislações de 

todas as nações. 

 Por conseguinte, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe diversos 

direitos e garantias fundamentais, visando a proteção de todos para uma vida digna e livre de 

ações arbitrárias de seus governantes. De acordo com Nazaré Zenaide, 

 

 

No campo ético-político, a DUDH resultou um conjunto de 

responsabilidades, por parte dos Estados-Membros, em assumirem medidas 

progressivas internacionais e nacionais de promoção, proteção e defesa dos 

direitos humanos, permeados e atravessados por práticas culturais, 

educativas e pelo reconhecimento social, cultural e ético-jurídico (2008, p. 

4). 
 

 

 Deste modo, esta Declaração foi a inspiradora da expansão dos direitos 

humanos na história política do Brasil, pois em todas as Constituições brasileiras que se 

seguiram após sua proclamação os direitos humanos sempre estiveram presentes, mesmo na 

que se instituiu no chamado 2º período ditatorial, pois a Lei Maior de 1967, no seu art. 150, 

ainda previa um rol de Direitos e Garantias Individuais
8
. 

 Outros dois documentos que contribuíram na implementação de uma mudança 

na formação profissional voltada para a segurança pública com cidadania no Brasil foram o 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, e a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Os 

referidos pactos trazem importantes considerações sobre a proibição da prisão arbitrária, bem 

como a forma de tratamento observado a pessoas que tenham que ser detidas. Infelizmente, 

embora as normas tenham sido criadas em 1966 e 1969 respectivamente, o Brasil só se tornou 

                                                           
8
 Mesmo com a supressão de direitos realizados por parte da Emenda Constitucional nº 1, de 17.10.1969, ainda 

assim as Constituições Brasileiras permaneciam prevendo diversos direitos e garantias fundamentais, mesmo 

que, na prática, a grande maioria deles era violada. 
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signatário das mesmas na década de 1990, quando através do Decreto nº 592 de 06 de julho 

de 1992 e do Decreto nº 678, de 06 de Novembro de 1992 se obrigou a cumprir as 

determinações contidas nos referidos pactos. 

 Deste modo, embora anteriormente a 1988 tenha havido outras normas com 

destaque para proteção de direitos humanos, o que se percebe é que nas normas 

supramencionadas houve um destaque para os direitos que afetam o trabalho da segurança 

pública, posto que a partir delas a atuação da Polícia Militar passou a ser calcada em 

princípios legais que antes não tinham presença frequente em nosso ordenamento jurídico. 

 Por conseguinte, no Brasil, existiram vários projetos que ocorreram após a 

Constituição Democrática de 1988 que buscaram suavizar os efeitos que a formação militar 

causou na atuação das polícias militares brasileiras. É o que veremos abaixo. 

 

2.1.2 Normas Brasileiras que inspiraram a modificação da formação policial militar 

para uma segurança pública com cidadania a partir da Constituição Federal de 1988 

 

 Com a Carta Magna de 1988, a inserção dos direitos e garantias fundamentais 

como cláusulas pétreas fomentou uma mudança na estrutura do Estado brasileiro, sobretudo 

na atuação dos órgãos de segurança pública e, principalmente da Polícia Militar que se viu 

obrigada a reformular sua estrutura organizacional a partir de uma postura de respeito aos 

cidadãos dentro de um Estado democrático de direito. Nos dizeres de Claudio Pereira de 

Souza Neto, 

 

 

A segurança pública, para se harmonizar com o Estado democrático de direito, 

deve ser concebida como serviço público, a ser prestado ao cidadão. Não pode 

ser entendida como estratégia de guerra, destinada ao “combate” a “inimigos”; e é 

para isso que as Forças Armadas são preparadas (2007, p. 39) (grifos nossos). 

 

 

 Com vistas a modificar essa postura de desrespeito aos direitos e garantias 

fundamentais pelos órgãos estatais e, por conseguinte, modificar a filosofia de treinamento de 

combate ao inimigo ofertado aos policiais militares de todo o Brasil, foi criado o Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH I) através do Decreto nº 1.904 de 13 de maio de 1996; 

dentre os diversos aspectos inerentes à proteção da dignidade humana que o programa tratava, 

no seu Prefácio já era possível observar qual o principal fundamento de tal documento na fala 

do então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20678-1992?OpenDocument
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Não há como conciliar democracia com as sérias injustiças sociais, as formas 

variadas de exclusão e as violações reiteradas aos direitos humanos que ocorrem 

em nosso país. A sociedade brasileira está empenhada em promover uma 

democracia verdadeira. O Governo tem um compromisso real com a promoção 

dos direitos humanos (apud BRASIL, 2010, p. 187) (grifos nossos). 

 

 

 Portanto, o Programa Nacional de Direitos Humanos tinha propostas de ações 

governamentais nas mais variadas áreas, visto que para a transformação do país em uma 

nação promotora dos direitos humanos haveria a necessidade do implemento de projetos nos 

mais diversos setores da sociedade. Para a mudança na realidade da segurança pública, 

principalmente no que concerne à formação policial, o PNDH elencava os seguintes objetivos: 

 

 

10.Estimular o aperfeiçoamento dos critérios para seleção, admissão, capacitação, 

treinamento e reciclagem de policiais. 

11.Incluir nos cursos das academias de polícia matéria específica sobre direitos 

humanos. 

12.Implementar a formação de grupo de consultoria para educação em direitos 

humanos, conforme o Protocolo de Intenções firmado entre o Ministério da Justiça 

e a Anistia Internacional para ministrar cursos de direitos humanos para as 

polícias estaduais. 

14.Estimular a criação e o fortalecimento das corregedorias de polícia, com vistas a 

limitar abusos e erros em operações policiais e emitir diretrizes claras a todos os 

integrantes das forças policiais com relação à proteção dos direitos humanos. 

15.Propor o afastamento nas atividades de policiamento de policiais acusados 

de violência contra os cidadãos, com imediata instauração de sindicância, sem 

prejuízo do devido processo criminal. 

16.Incentivar a criação de Ouvidorias de Polícia, com representantes da 

sociedade civil e autonomia de investigação e fiscalização. 

23.Apoiar as experiências de polícias comunitárias ou interativas, entrosadas com 

conselhos comunitários, que encarem o policial como agente de proteção dos 

direitos humanos. 

24.Apoiar programas de bolsas de estudo para aperfeiçoamento técnico dos 

policiais. 

190.Apoiar programas de informação, educação e treinamento de direitos 

humanos para profissionais de direito, policiais, agentes penitenciários e 

lideranças sindicais, associativas e comunitárias, para aumentar a capacidade de 

proteção e promoção dos direitos humanos na sociedade brasileira. 

215.Promover o intercâmbio internacional de experiências na área da educação 

e treinamento de forças policiais visando melhor prepará-las para limitar a 

incidência e o impacto de violações dos direitos humanos no combate à 

criminalidade e à violência (BRASIL, 2010, p. 190,199,201) (grifos nossos). 

 

 

 Pelo que se denota dos objetivos supramencionados, o PNDH I traçou diversas 

estratégias no intuito de aperfeiçoar o treinamento policial, numa tentativa de adequar a 

formação policial aos novos anseios constitucionais de promoção e respeito aos direitos 

humanos. 

 Um dos resultados alcançados pelo PNDH I foi a criação da Lei nº 9.299 de 07 

de agosto de 1996 que alterou dispositivos do Código de Processo Penal Militar e permitiu o 

indiciamento e julgamento pela justiça comum de policiais militares que cometessem crimes 
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dolosos contra a vida em desfavor de civis, pois antes esta competência era privativa da 

justiça militar, o que resultava, por diversas vezes, na impunidade dos respectivos policiais 

ante o corporativismo existente na instituição. Assim, havia um estímulo a arbitrariedades que 

foi suprimida com esta lei. Outra importante conquista também instituída a partir do PNDH I 

diz respeito à promulgação da Lei nº 9.455 de 07 de abril de 1997 que passou a tipificar os 

crimes de tortura, que foi um excelente mecanismo na luta contra os abusos cometidos pela 

atuação policial. Mais um marco referencial para o desenvolvimento das políticas de direitos 

humanos na Segurança Pública conquistada a partir do PNDH I foi a instituição do Fundo 

Nacional de Segurança Pública – FNSP, através da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001. 

Com o FNSP os Estados Federados tiveram o incentivo de uma verba federal com dotação 

própria para investimentos em diversos seguimentos da segurança pública, conforme art. 4º 

abaixo: 

 
 

Art. 4
o 

O FNSP apoiará projetos na área de segurança pública, destinados, dentre 

outros, a: 

I - reequipamento das polícias estaduais; 

II - treinamento e qualificação de polícias civis e militares e de guardas 

municipais; 

III - sistemas de informações e estatísticas policiais; 

IV - programas de polícia comunitária; e 

V - polícia técnica e científica (BRASIL, 2001, s/i) (grifos nossos). 

 

 

 Como se vê, o Programa Nacional de Direitos Humanos alcançou bons 

resultados na mudança de filosofia até então aplicada na atuação policial que, com ranços do 

recente período ditatorial, ainda pautava sua atuação pela violência e arbitrariedade; destarte, 

os mecanismos de coerção e punição criados serviram para conscientizar os policiais sobre a 

necessidade de modificação na postura de sua atuação, bem como o aporte financeiro 

disponibilizado aos Estados pelo FNSP serviu de incentivo para alteração na estrutura de 

formação e atuação de suas corporações. 

 Contudo, o professor Paulo Moura (2014) adverte que o PNDH I não obteve 

um maior desenvolvimento na área de Segurança Pública por conta do Sistema Federativo 

adotado na Carta Magna de 1988, pois ao atribuir a competência sobre a Segurança Pública 

para os Estados brasileiros, restringiu a atuação do Governo Federal que não pode operar 

nesta área a não ser de forma complementar aos projetos dos Governos dos Estados. Assim, 

“somente com o apoio dos governadores poder-se-á instituir uma política na área de 

segurança pública para vigorar em todo país” (MOURA, 2014, p. 53). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.201-2001?OpenDocument
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 Com vistas a avaliar os resultados obtidos bem como inserir os direitos 

econômicos, sociais e culturais no mesmo patamar de importância dos direitos civis e 

políticos que foram priorizados no PNDH I de 1996, em 2002 foi lançado a 2ª Versão do 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH II), através do Decreto n° 4.229, de 13 de 

maio de 2002, por considerar de suma importância a inclusão daqueles direitos para a plena 

realização dos direitos humanos. Dentre os diversos temas que o rol de direitos 

supramencionados acabou por expandir para haver uma atuação mais direta em relação aos 

direitos humanos, em relação à segurança pública vale frisar os seguintes objetivos traçados: 

 

 

12. Apoiar a execução do Plano Nacional de Segurança Pública – PNSP. 

18. Ampliar programas voltados para a redução da violência nas escolas, a exemplo 

do programa „Paz nas Escolas‟, especialmente em áreas urbanas que apresentem 

aguda situação de carência e exclusão, buscando o envolvimento de estudantes, pais, 

educadores, policiais e membros da comunidade. 

19. Estimular o aperfeiçoamento dos critérios para seleção e capacitação de 

policiais e implantar, nas Academias de polícia, programas de educação e 

formação em direitos humanos, em parceria com entidades não-governamentais. 

20. Incluir no currículo dos cursos de formação de policiais módulos específicos 

sobre direitos humanos, gênero e raça, gerenciamento de crises, técnicas de 

investigação, técnicas não-letais de intervenção policial e mediação de conflitos. 

21. Propor a criação de programas de atendimento psicossocial para o policial e 

sua família, a obrigatoriedade de avaliações periódicas da saúde física e mental dos 

profissionais de polícia e a implementação de programas de seguro de vida e de 

saúde, de aquisição da casa própria e de estímulo à educação formal e à 

profissionalização. 

22. Apoiar estudos e programas para a redução da letalidade em ações 

envolvendo policiais. 

23. Apoiar o funcionamento e a modernização de corregedorias estaduais 

independentes e desvinculadas dos comandos policiais, com vistas a limitar 

abusos e erros em operações policiais e a emitir diretrizes claras aos integrantes 

das forças policiais com relação à proteção dos direitos humanos. 

24. Fortalecer o Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia – FNOP, órgão de caráter 

consultivo vinculado à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, e incentivar a 

criação e o fortalecimento de ouvidorias de polícia dotadas de autonomia e 

poderes para receber, acompanhar e investigar denúncias.  

25. Apoiar medidas destinadas a garantir o afastamento das atividades de 

policiamento de policiais envolvidos em ocorrências letais e na prática de 

tortura, submetendo-os à avaliação e tratamento psicológico e assegurando a 

imediata instauração de processo administrativo, sem prejuízo do devido 

processo criminal. 

32. Incentivar a implantação da polícia ou segurança comunitária e de ações de 

articulação e cooperação entre a comunidade e autoridades públicas com vistas 

ao desenvolvimento de estratégias locais de segurança pública, visando a garantir 

a proteção da integridade física das pessoas e dos bens da comunidade e o combate à 

impunidade. 

45. Regulamentar o artigo 129, inciso VII, da Constituição Federal, que trata do 

controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. 

52. Apoiar medidas legislativas destinadas a transferir, da Justiça Militar para a 

Comum, a competência para processar e julgar todos os crimes cometidos por 

policiais militares no exercício de suas funções. 

243. Inserir, nos programas de formação de agentes de segurança pública e 

operadores do direito, o tema da livre orientação sexual. 
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274. Apoiar o treinamento de policiais para lidar com portadores de deficiência 

mental, auditiva e condutas típicas - autismo (BRASIL, 2010, p. 205-207,215-

216) (grifos nossos). 

 

 

 Pelos objetivos citados acima, além de pontos já abordados no PNDH I, o novo 

Programa Nacional de Direitos Humanos de 2002 ampliou a proposta de investimento na 

formação policial voltada à capacitação dos policiais com vistas a implementar o tema direitos 

humanos na atuação policial. Além de melhoramentos nos Cursos das Academias, percebe-se 

também um incentivo ao aumento dos mecanismos de fiscalização e controle da atividade 

policial, como criação de corregedorias estaduais e ouvidorias independentes, e maior 

controle externo da atividade policial pelo Ministério Público.  

 Como reflexo dos objetivos traçados pelo PNDH II, surge em 2003 o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos que, através do esforço conjunto da Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos – SEDH e do Comitê Nacional de Educação em Direitos 

Humanos, elaboram linhas gerais de ação para a Educação em Direitos Humanos para todos 

os seguimentos da Educação do Brasil, bem como para os Profissionais dos Sistemas de 

Justiça e Segurança para por em prática o que fora estabelecido pelo PNDH II.  

 Ainda em 2003, no campo da segurança pública, o Programa de Segurança 

Pública para o Brasil, que fora a primeira meta delineada no PNDH II, foi gerenciado pela 

Secretaria Nacional de Segurança Pública vinculada ao Ministério da Justiça – SENASP/MJ, 

e, a partir desse plano, foi estabelecido os parâmetros para o Sistema Único de Segurança 

Pública – SUSP/MJ, que foi a tentativa de articulação de ações entre os órgãos responsáveis 

pela segurança pública previstos na Constituição Federal de 1988, como o compartilhamento 

de informações e planejamento de operações conjuntas; também através do Programa de 

Segurança Pública para o Brasil criou as bases para o fomento da Matriz Curricular 

Nacional para Formação de Profissionais de Segurança Pública. Essas medidas foram de 

suma importância para estabelecer ações efetivas na alteração da formação e atividade dos 

profissionais de segurança pública, sobretudo em relação aos policiais militares que tiveram 

uma reformulação de suas estruturas de formação no intuito de tornar a sua atuação pautada 

nos Objetivos Constitucionais do respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania 

e da dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988, s/i). 

 A Matriz Curricular Nacional para Formação de Profissionais de Segurança 

Pública de 2003 veio com o objetivo de romper com os paradigmas da formação policial que 

era voltada, até então, para o “combate do inimigo”, pois conforme vimos no capítulo anterior 

deste trabalho, no Brasil historicamente a tradição dos governos sempre foi optar pela 
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formação militar como filosofia estruturante da atividade policial, sem se preocupar com os 

princípios de uma segurança pública com cidadania. 

 Conforme Paula Poncioni, 

 

 

A criação da Matriz Curricular Nacional para o ensino policial parece finalmente 

alçar a formação profissional de policiais à agenda governamental, com o status de 

uma política pública, considerando-se o lugar privilegiado na escolha de alternativas 

e propostas para a problemática que envolve o desempenho de policiais para a 

efetivação de uma segurança pública “cidadã” no país (2013, p. 3). 

 

 

 Como se observa, a Matriz Curricular Nacional foi um grande avanço para a 

transformação dos currículos de formação dos profissionais de segurança pública. Com vistas 

a manter o aperfeiçoamento da respectiva Matriz, a SENASP passou a realizar seminários 

regionais que  

 

 

[...] possibilitaram a apresentação dos fundamentos didático-metodológicos 

presentes na Matriz, a discussão sobre as disciplinas da Malha Curricular e a 

transversalidade dos Direitos Humanos, bem como reflexões sobre a prática 

pedagógica e sobre o papel intencional do planejamento e execução das Ações 

Formativas (BRASIL, 2008, p. 2). 

 

 

 Deste modo, como resultado desses seminários, a Matriz Curricular Nacional 

passou por revisões em 2005 e 2007, na contínua tentativa de melhorar os parâmetros de 

formação dos profissionais de segurança pública por todo o Brasil. Um conceito que define 

bem os objetivos da Matriz Curricular Nacional está previsto no próprio documento quando 

este elenca os princípios éticos com os quais a formação policial deve-se pautar. 

 

 

Compatibilidade entre Direitos Humanos e Eficiência Policial – as habilidades 

operativas a serem desenvolvidas pelas Ações Formativas de Segurança Pública 

necessitam estar respaldadas pelos instrumentos legais de proteção e defesa dos 

Direitos Humanos, pois Direitos Humanos e eficiência policial são compatíveis 

entre si e mutuamente necessários. Esta compatibilidade expressa a relação 

existente entre o Estado Democrático de Direito e o cidadão.  

Compreensão e valorização das diferenças – as Ações Formativas de Segurança 

Pública devem propiciar o acesso a conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais que valorizem os Direitos Humanos e a cidadania, enfatizando o 

respeito à pessoa e à justiça social (BRASIL, 2008, p. 12-13) (grifos nossos). 

 

 

 Assim, não há dúvidas quanto a grande contribuição da Matriz Curricular 

Nacional para a mudança do modelo policial tradicional até então adotado, pois diante da 

proposta de alteração da formação policial, iniciou-se a preocupação em tornar os Currículos 
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das Academias de Polícias brasileiras em um instrumento de orientação para formação de uma 

segurança pública com cidadania. 

 Outros projetos de grande valia para o aperfeiçoamento dos policiais foram 

sendo implementados a partir do Programa de Segurança Pública para o Brasil. Um deles foi a 

Rede Nacional de Ensino à Distância – Rede EAD; criada no ano de 2005 pela 

SENASP/MJ foi uma parceria com a Academia Nacional de Polícia no sentido de implantar 

uma Rede Nacional de Educação à Distância. De acordo o portal do Ministério da Justiça 

(2014) foi uma escola virtual destinada aos profissionais de segurança pública em todo o 

Brasil com o objetivo de viabilizar o acesso à capacitação continuada a vários cursos 

diferentes, todos relacionados a disciplinas catalogadas na Malha Curricular para Formação 

dos Profissionais de Segurança Pública. A estrutura de cursos à distância foi uma excelente 

estratégia criada pelo Governo Federal para enfrentar os problemas de aplicar cursos de 

aperfeiçoamento para policiais na modalidade presencial, posto que ficariam com seu alcance 

limitado diante das questões de ordem geográfica e temporal num país de dimensão 

continental como o Brasil. 

 Inicialmente este programa de Rede EAD teve uma grande expansão e 

aceitação entre os profissionais de segurança pública, visto que além dos cursos à distância 

serem com temas na área de segurança pública, o que por si só já estimulava a curiosidade dos 

policiais alunos, o Governo Federal, por intermédio do Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania – PRONASCI que teve sua criação em 2007, passou a ofertar uma 

bolsa (chamada de Bolsa-Formação) no intuito de incentivar os policiais de baixa renda a 

participarem dos cursos da Rede EAD. Esse incentivo financeiro fez o programa de ensino à 

distância crescer de forma exponencial e atingir seu ápice em 2010, quando o governo, por 

não dar continuidade ao programa de bolsas do PRONASCI, acabou por ver uma redução 

drástica nos participantes de cursos on-line, conforme mostra o próprio gráfico do Ministério 

da Justiça quanto ao número de matriculados e evadidos da Rede EAD/SENASP. 
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Fonte: Portal do Ministério da Justiça9. 

 

 

 Uma explicação para a redução no número de matrículas pode ser encontrado 

numa notícia do site “Terra” escrita por Daniel Favero em janeiro de 2012, quando se 

verificou que desde a sua criação até os dias atuais o orçamento do Programa de Aceleração 

do Crescimento - PAC da Segurança Pública ao invés de crescer só tem reduzido a cada ano. 

Por conseguinte, os policiais de baixa renda se viram obrigados a retornar aos chamados 

“bicos” após o corte da Bolsa-Formação, pois os baixos salários pagos em muitos Estados da 

Federação comprometem a vida digna do policial que se veem compelidos a redobrar seus 

esforços em outras atividades para manter sua família. Assim, entre o tempo dedicado aos 

estudos e o trabalho para o sustento de seus familiares, a grande massa de policiais optaram 

por esta segunda alternativa. 

 Com vistas a manter o crescimento de políticas públicas voltadas para o 

incremento do tema Direitos Humanos em todas as esferas governamentais brasileiras, o 

Brasil lançou a 3ª Versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH III) através do 

Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Por intermédio de Conferências Estaduais e 

Municipais realizadas em todos os Estados Brasileiros, as quais foram reunidas e apresentadas 

na 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, realizada em Brasília entre 15 e 18 de 

dezembro de 2008, surgiu o PNDH III com diversas alterações significativas em relação aos 

planos anteriores. Primeiramente, antes os PNDHs traçavam apenas objetivos específicos que, 

embora sobre temas importantes de direitos humanos, não possuíam uma transversalidade 

entre os objetivos criados. Assim, o PNDH III veio com uma nova estratégia de abordagem 

dos temas, criou uma “[...] perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência 

dos direitos” (BRASIL, 2010, p. 16). 

                                                           
9 Informação disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJE9CFF814ITEMIDD9B26EB2E3CD49B79C0F6135 

98BB5209PTBRIE.htm. Acesso em 10-10-2014. 
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 Por conseguinte, o PNDH III reformulou a estrutura dos planos anteriores e 

passou a tratar de diversas matérias ligadas aos Direitos Humanos através de Eixos 

Orientadores que relacionavam temas gerais de elevada importância na formulação das 

políticas de Estado que, uma vez definidos, foram elencados Diretrizes no interior de cada 

tema criado que demarcam os pontos principais a serem trabalhados dentro do referido Eixo e, 

assim, formulam Objetivos Estratégicos que estabelecem as metas a serem alcançadas e que, 

por sua vez, instituem Ações Programáticas a serem cumpridas por Órgãos Estatais já 

definidos no próprio PNDH III, que podem formular Parcerias com Outros Entes Públicos 

ou Privados na busca pela execução do que fora traçado pelo respectivo plano. 

 De forma bastante promissora, ante a abrangência dos Eixos Orientadores, o 

PNDH III criou uma transversalidade em relação ao tema Segurança Pública se comparado 

aos planos anteriores, posto que integrou ações programáticas aos mais diversos seguimentos 

atrelados ao respectivo tema. Enquanto que os planos passados traziam objetivos mais 

específicos à melhoria da formação policial quanto aos Direitos Humanos e criação de órgãos 

para controle da atividade policial, o PNDH III tratou de ampliar a ações do plano para além 

da formação e controle dos órgãos policiais, objetivando incluir todos os seguimentos do 

sistema de justiça e segurança pública em ações de melhoria de acesso à justiça e combate à 

violência. Vejamos o que diz o PNDH III: 

 

 

O eixo Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência aborda, em 

suas diretrizes e objetivos estratégicos, metas para a diminuição da violência, 

redução da discriminação e da violência sexual, erradicação do tráfico de pessoas e 

da tortura. Propõe reformular o sistema de Justiça e Segurança Pública, 

avançando propostas de garantia do acesso universal à Justiça, com disponibilização 

de informações à população, fortalecimento dos modelos alternativos de solução 

de conflitos e modernização da gestão do sistema judiciário (BRASIL, 2010, p. 18). 

 

 

 Pelo que se observa acima, o PNDH III buscou referenciar todos os 

seguimentos que direta ou indiretamente atuam no combate à violência e estabeleceu a 

necessidade de ações para todos os órgãos envolvidos com a Segurança Pública com vistas à 

eficiência de todo o sistema integrado. Com relação à Segurança Pública, houve importantes 

propostas de mudar consideravelmente a estrutura existente nos dias atuais, principalmente 

quanto à relação da polícia militar em relação ao Exército e a estrutura de segurança dualista 

existente nos Estados da Federação. Vejamos suas principais ações quanto à Segurança 

Pública: 
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Propor alteração do texto constitucional, de modo a considerar as polícias 

militares não mais como forças auxiliares do Exército, mantendo-as apenas 

como força reserva. 

Propor a revisão da estrutura, treinamento, controle, emprego e regimentos 

disciplinares dos órgãos de segurança pública, de forma a potencializar as suas 

funções de combate ao crime e proteção dos direitos de cidadania, bem como 

garantir que seus órgãos corregedores disponham de carreira própria, sem 

subordinação à direção das instituições policiais. 

Propor a criação obrigatória de ouvidorias de polícias independentes nos estados e 

no Distrito Federal, com ouvidores protegidos por mandato e escolhidos com 

participação da sociedade. 

Promover o aprofundamento do debate sobre a instituição do ciclo completo da 

atividade policial, com competências repartidas pelas polícias, a partir da natureza e 

da gravidade dos delitos. 

Fomentar o acompanhamento permanente da saúde mental dos profissionais do 

sistema de segurança pública, mediante serviços especializados do sistema de 

saúde pública. 

Elaborar diretrizes para atividades de policiamento comunitário e policiamento 

orientado para a solução de problemas, bem como catalogar e divulgar boas 

práticas dessas atividades. 

Fomentar cursos de qualificação e capacitação sobre aspectos da cultura 

tradicional dos povos indígenas e sobre legislação indigenista para todas as 

corporações policiais, principalmente para as polícias militares e civis 

especialmente nos estados e municípios em que as aldeias indígenas estejam 

localizadas nas proximidades dos centros urbanos. 

Criar ouvidoria de polícia com independência para exercer controle externo das 

atividades das Polícias Federais e da Força Nacional de Segurança Pública, 

coordenada por um ouvidor com mandato. Recomenda-se aos estados e ao Distrito 

Federal a criação, com marco normativo próprio, de ouvidorias de polícia 

autônomas e independentes, comandadas por ouvidores com mandato e escolhidos 

com participação da sociedade civil, com poder de requisição de documentos e livre 

acesso às unidades policiais, e dotadas de recursos humanos e materiais necessários 

ao seu funcionamento. 

Recomenda-se aos estados e ao Distrito Federal a criação de comissões especiais, 

com a participação do ouvidor da polícia e de representantes da sociedade civil, 

para avaliar o uso da força e de armas de fogo por policiais, com o objetivo de 

redução da letalidade nas ações policiais. 

Elaborar matriz curricular e capacitar os operadores do sistema de segurança 

pública e justiça criminal para o combate à tortura (BRASIL, 2010, p. 106-108, 

116-118, 123-124, 128) (grifos nossos). 

 

 

 Como se vê, o PNDH III buscou rever a estrutura de segurança existente na 

própria Constituição Democrática de 1988 ao propor mudanças significativas quanto ao 

militarismo (Força Auxiliar do Exército) e quanto à existência de órgãos distintos dentro dos 

Estados para cuidar da Segurança Pública (Polícias Militar e Civil). Além de manter o 

incentivo à criação de órgãos de controle independentes e externos à atividade policial, 

propõe também a criação de estruturas de acompanhamento psicológico para os policiais, o 

que é de suma importância dada a grande carga emocional a que são submetidos 

cotidianamente. 

 Embora ainda em estágio embrionário, essas propostas do PNDH III foram de 

suma importância para demonstrar que o próprio Governo Federal busca modificar a estrutura 
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da Segurança Pública do Brasil, que não mais se adequa aos ditames constitucionais 

democráticos vigentes. Inclusive o PNDH III já gerou diversas discussões doutrinárias e até 

mesmo no próprio Congresso Nacional quanto à estrutura da Segurança Pública brasileira
10

. 

Por exemplo, o antropólogo Luiz Eduardo Soares assim discorre sobre o problema da 

segurança pública, 

 

 

Na raiz dos problemas está a arquitetura institucional da segurança pública, 

estabelecida pelo Artigo 144 da Constituição, que atribui à União poucas 

responsabilidades (salvo em crises), não confere qualquer autoridade relevante ao 

Município (na contramão do que ocorre nas demais áreas) e concentra praticamente 

todo o poder nas polícias estaduais, ordenadas segundo modelo que fratura o ciclo 

de trabalho e, por seu desenho incompatível com as funções atribuídas, condena as 

instituições à ingovernabilidade e à mútua hostilidade (SOARES, 2013, p.24). 

 

 

 Por conseguinte, o PNDH III demonstra que o Brasil caminha, ainda que a 

passos lentos, numa postura de mudança da estrutura da Segurança Pública do Brasil no 

intuito de adequá-la aos princípios constitucionais de uma democracia plena de respeito aos 

direitos humanos.  

 Outro ponto de grande relevância diz respeito ao Eixo Orientador dedicado a 

Educação e Cultura em Direitos Humanos criado no PNDH III. Em uma clara referência ao 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o PNDH III veio a ampliar os incentivos 

a uma formação de qualidade para os profissionais da Segurança Pública brasileira. Vale 

destacar alguns objetivos estabelecidos: 

 

 

Oferecer, continuamente e permanentemente, cursos em Direitos Humanos 

para os profissionais do sistema de segurança pública e justiça criminal.  

Oferecer permanentemente cursos de especialização aos gestores, policiais e 

demais profissionais do sistema de segurança pública.  

Publicar materiais didático-pedagógicos sobre segurança pública e Direitos 

Humanos.  

Criar escola nacional de polícia para educação continuada dos profissionais do 

sistema de segurança pública, com enfoque prático. Recomenda-se aos estados, 

ao Distrito federal e aos municípios a instituição de programas de formação 

qualificada e permanente dos profissionais do sistema de segurança pública em 

Direitos Humanos. 

                                                           
10

 Tramitam no Congresso Nacional várias propostas de Emenda Constitucional com vistas a alterar artigos 

relacionados à Segurança Pública: a PEC nº 300/2008 que estabelece que a remuneração dos Policiais Militares 

dos estados não poderá ser inferior à da Polícia Militar do Distrito Federal; a PEC nº 446/2009 que institui o piso 

salarial nacional para os servidores policiais; a PEC nº 51/2013 que reestrutura o modelo de segurança pública a 

partir da desmilitarização do modelo policial; e a PEC nº 413/2014 que prevê a criação de um fundo para a 

valorização profissional e desenvolvimento da segurança pública, onde a transferência de recursos da União aos 

estados será para pagamento de um piso salarial aos profissionais de Segurança Pública.  
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Apoiar a capacitação de policiais em direitos das crianças, em aspectos básicos 

do desenvolvimento infantil e em maneiras de lidar com grupos em situação de 

vulnerabilidade, como crianças e adolescentes em situação de rua, vítimas de 

exploração sexual e em conflito com a lei (BRASIL, 2010, p. 163-164) (grifos 

nossos). 

 

 

 Diante dos objetivos supramencionados, não restam dúvidas quanto a posição 

do governo brasileiro em implementar políticas públicas com vistas a subsidiar uma 

Segurança Pública mais coerente com as necessidades sociais. Embora sejam documentos de 

grande valia, a grande questão é observar se tais objetivos descritos em todas as normas 

supramencionadas estão sendo efetivados nos Estados da Federação, posto que tais projetos 

possuem grande complexidade na sua execução. É o que faremos no próximo item ao tratar da 

formação policial militar no Estado da Paraíba. 

 

2.2 A FORMAÇÃO DO POLICIAL MILITAR DA PARAÍBA 

 

 Na discussão anterior, vimos que o arcabouço legal do Brasil caminha na 

tentativa de rever a Segurança Pública brasileira no intuito de incluí-la no Estado Democrático 

de Direito através de mudanças na sua estrutura, bem como na mudança de filosofia de 

formação de seus profissionais. Desde a Constituição Federal de 1988, todas as normas 

criadas são no sentido de humanizar a segurança pública, para que seus profissionais possam 

atuar dentro do que prevê os direitos e garantias fundamentais. 

 Por conseguinte, a Polícia Militar da Paraíba (PMPB), como órgão secular 

empenhado no policiamento ostensivo das cidades paraibanas vem, ao longo do tempo, 

acompanhando as determinações legais e tentando adequar a formação de seus policiais ao 

que prevê a legislação brasileira sobre o tema. Assim, é de suma importância observar se tanto 

os currículos de formação, quanto os profissionais engajados na formação dos policiais 

militares da Paraíba estão em consonância com o que determina as leis do Brasil em relação a 

uma formação voltada ao respeito aos Direitos Humanos. É o que veremos a seguir no tocante 

à formação dos Oficiais da PMPB. 

 

2.2.1 O Currículo de Formação dos Oficiais da Polícia Militar da Paraíba 

 

 Nos dizeres de Lima (2000) o primeiro Curso de Formação de Oficiais que se 

tem registro na Paraíba aconteceu em 1941, quando 10 alunos selecionados entre sargentos e 
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subtenentes da Polícia Militar fizeram um curso de aproximadamente 11 meses; o currículo 

do respectivo curso era apenas voltado para atividades de infantaria e cavalaria, embasadas 

propriamente nas instruções das Forças Armadas, sem menção a qualquer fundamento 

direcionado para a formação policial de proteção dos cidadãos.  

 De início, Lima (op. cit.) esclarece que o curso era voltado apenas para o 

público interno (sargentos e subtenentes) e só a partir de 1956 é que começaram as seleções 

para o público externo; o autor continua dizendo que após a abertura para postulantes externos 

à corporação, iniciou-se uma preocupação em haver uma formação mais completa para os 

oficiais, já que pessoas sem experiência militar teriam dificuldades em assimilar toda a 

doutrina do militarismo, o que fez com que o Governo da Paraíba passasse a enviar os alunos 

para os outros estados brasileiros que possuíssem cursos de formação de oficiais, prática esta 

que perdurou até 1990, quando a Paraíba criou oficialmente o seu centro de formação, a 

Academia de Polícia Militar do Cabo Branco (APMCB), a qual passou a formar os futuros 

oficiais da Paraíba e de outros Estados do Brasil. 

 O Curso de Formação de Oficiais foi estruturado para a formação dos Oficiais 

em três anos seriados, sendo que ao final do Curso o Oficial teria o título de Bacharel em 

Segurança Pública. O primeiro Currículo da APMCB que vigorou entre os anos de 1991 a 

1999 possuía uma carga horária de 4.270 horas dividindo as disciplinas em três áreas: Parte 

Cultural, Parte Técnica e Parte Jurídica. Na parte inicial do currículo já se podia observar o 

perfil do profissional que se pretendia formar, quando da observação da metodologia do curso 

ali descrita, 

 

 

A metodologia do Curso deverá buscar uma filosofia técnico-profissional, voltada 

para a capacitação global do policial militar, de modo que este venha a 

desempenhar eficazmente as atividades relacionadas com a preservação da 

ordem pública (PARAÍBA, 1991, p.2). 

 

 

 Pelo que se denota da descrição acima, de início ainda era muito presente os 

resquícios do período ditatorial nas primeiras formações de oficiais na Paraíba. Embora já 

posterior a 1988, a formação militar de Defesa do Estado ainda era a filosofia presente nas 

corporações policiais. Isso é um fato marcante, pois da observação das disciplinas do 

Currículo do CFO da época não houve menção a qualquer disciplina relacionada ao respeito 

aos Direitos Humanos. 
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Disciplinas do 1º ano Disciplinas do 2º ano Disciplinas do 3º ano 

1. Economia;  

2. Estudo de Problemas Brasileiros 

I e II; 

3. Ética Profissional;  

4. História da PMPB; 

5. Introdução à Comunicação; 

6. Introdução à Psicologia; 

7. Introdução à Sociologia; 

8. Língua Portuguesa I e II; 

9. Metodologia do Trabalho 

Científico; 

10. Teoria Geral da Administração; 

11. Armamento, Equipamento, 

Munição e Tiro I; 

12. Educação Física I e II 120; 

13. Introdução ao Policiamento 

Ostensivo I e II; 14. Judô I e II; 

15. Legislação e Normas Técnicas 

I e II; 

16. Operações de Defesa Interna e 

Territorial I; 

17. Ordem Unida I e II; 

18. Policiamento de Guardas e 

Escoltas; 

19. Proteção contra Incêndios e 

Explosões I e II; 

20. Socorro de Urgência; 

21. Introdução ao Estudo do 

Direito I e II. 

1. Administração de Pessoal; 

2. Ciências Políticas; 

3. Comunicação Aplicada; 

4. Sociologia Urbana e Rural; 

5. Administração de Material; 

6. Armamento Equipamento 

Munição e Tiro II; 

7. Educação Física III e IV; 

8. Filosofia da Segurança Pública; 

9. Judô III e IV; 

10. Operação de Defesa Interna e 

Territorial II; 

11. Ordem Unida III e IV; 

12. Pesquisa Operacional; 

13. Policiamento Ostensivo de 

Trânsito I e II; 

14. Prevenção e Controle de Riscos 

em Máquinas, Equip. e Instalações; 

15. Proteção ao Meio Ambiente; 

16. Criminologia; 

17. Defesa Civil; 

18. Direito Administrativo; 

19. Direito Ecológico; 

20. Direito Civil I; 

21. Direito Constitucional I; 

22. Direito Penal I e II; 

23. Direito Penal Militar; 

24. Medicina Legal. 

1. Administração Financeira e 

Orçamentária; 

2. Didática; 

3. Ergonomia; 

4. Informática; 

5. Organização e Métodos; 

6. Psicologia da Personalidade; 

7. Psicologia Social; 

8. Armamento, Equipamento, 

Munição e Tiro III; 

9. Criminalística; 

10. Defesa Pessoal I e II; 

11. Educação Física V e VI; 

12. Operações de Defesa Interna e 

Territorial III; 

13. Ordem Unida V e VI; 

14. Policiamento Ostensivo 

Motorizado e de Eventos 

Especiais; 

15. Processo Decisório; 

16. Segurança Física de Instalações 

e Dignitários; 

17. Trabalho de Comando; 

18. Operações Estratégicas; 

19. Direito Civil II; 

20. Direito Constitucional II; 

21. Direito do Menor; 

22. Direito Eleitoral; 

23. Direito Processual Penal I e II; 

24. Direito Processual Penal 

Militar I e II. 

Disciplinas do Curso de Formação de Oficiais. (PARAÍBA, 1991, p. 5-7). 
 

 

 Mesmo com a ratificação pelo Brasil em 1992 do Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos de 1966, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto 

de São José da Costa Rica), de 1969, o Currículo do CFO da Paraíba, como principal 

instrumento de fomento da política de formação dos futuros oficiais paraibanos, não sofreu 

qualquer modificação, o que só comprova o quão lenta foi a absorção pelas instituições 

policiais de uma filosofia de formação voltada à proteção dos direitos e garantias 

fundamentais dos cidadãos
11

.  

 Com essa resistência em adequar a formação policial aos novos paradigmas 

institucionais de respeito aos direitos humanos, muitos policiais foram formados com a 

                                                           
11 As polícias brasileiras, nos termos de sua tradição institucional, pouco aproveitaram da reflexão teórica e dos 

aportes oferecidos pela criminologia moderna e demais ciências sociais, já disponíveis há algumas décadas às 

polícias e aos gestores de países desenvolvidos. A cultura arraigada de rejeitar as evidências acumuladas pela 

pesquisa e pela experiência de reforma das polícias no mundo era a mesma que expressava nostalgia de um 

passado de ausência de garantias individuais, e que identificava na ideia dos Direitos Humanos não a mais 

generosa entre as promessas construídas pela modernidade, mas uma verdadeira ameaça (BRASIL, 2010. p. 

104). 
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filosofia de combate ao inimigo, pois uma reforma curricular só viera a ocorrer a partir do na 

Paraíba no ano de 2000; isso só reforça a dificuldade encontrada nos dias atuais na mudança 

de postura dos policiais militares na atividade policial, posto que a grande maioria formada 

entre os anos de 1991 e 1999 ainda estão nos quadros da corporação, inclusive atuando nos 

mais altos escalões da Polícia Militar.  

 Assim, essa reforma ainda recente dos currículos dificulta a inserção de uma 

filosofia mais voltada à proteção da dignidade humana, pois quem comanda as operações 

policiais cotidianas, muitas vezes, baseiam seu trabalho nos fundamentos de sua formação 

arcaica. 

 

 

O acesso aos direitos fundamentais continua enfrentando barreiras estruturais, 

resquícios de um processo histórico, até secular, marcado pelo genocídio indígena, 

pela escravidão e por períodos ditatoriais, práticas que continuam a ecoar em 

comportamentos, leis e na realidade social (BRASIL, 2010. p. 52) (grifos nossos). 

 

 

 Com as mudanças ocorridas no Currículo do Curso de Formação de Oficiais da 

Polícia Militar da Paraíba a partir do ano de 2000, surgiram significativas alterações na 

formação policial até então adotada. Primeiramente, embora mantendo o Curso de Formação 

no sistema seriado de três anos, houve uma sensível redução na carga horária do curso, que 

passou de 4.270 horas para 3.470, suprimindo disciplinas como Economia, Estudo de 

Problemas Brasileiros I e II, Operações de Defesa Interna e Territorial I, II e III, Prevenção e 

Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações, etc., que eram disciplinas 

típicas de um treinamento voltado para atuação das Forças Armadas e não para a atividade 

policial. Outro ponto importante e com vistas a incorporar os objetivos traçados pelo PNDH 

de 1996 foi a inserção no Currículo de 2000 da disciplina de Direitos Humanos como 

conteúdo obrigatório a ser visto nos três anos de formação do oficial da PMPB, bem como a 

inclusão da disciplina de Policiamento Comunitário, que incluía uma nova filosofia de 

policiamento que já vinha sendo testada em alguns estados da federação como São Paulo e 

Rio de Janeiro; foi a primeira tentativa de aprimorar a formação policial militar na Paraíba e 

implementar uma filosofia de respeito aos direitos e garantias fundamentais e de aproximar a 

atuação policial dos seus legítimos detentores: os cidadãos. 

 O currículo do CFO 2000 foi utilizado até o ano de ano de 2008, quando 

novamente passou por uma reformulação em virtude das exigências estabelecidas na Matriz 

Curricular Nacional que exigiu uma padronização na formação policial em todo o Brasil. Com 

isso, o novo Currículo de 2009 passou a prever o desenvolvimento de competências, 
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habilidades e atitudes em que cada policial militar deveria adquirir dentro da previsão dos 

conteúdos disciplinares, o que foi de fundamental importância para traçar o perfil do 

profissional de segurança pública que, a partir de então, pretendia se formar no Curso de 

Formação de Oficiais. 

 Outro ponto de grande relevância foi uma nova mudança das disciplinas 

presentes no currículo do CFO; enquanto que antes o Currículo do CFO 2000 previa a 

disciplina de Direitos Humanos para ser vista nos três anos de formação e que esta exercia a 

função de trabalhar a temática dos direitos fundamentais de forma específica, ou seja, isolada 

das demais disciplinas como se fosse uma área independente de todo o conteúdo ministrado, 

no currículo do CFO de 2009 houve uma tentativa de interdisciplinaridade dos conteúdos de 

direitos humanos. Destarte, houve a retirada da disciplina Direitos Humanos e, no lugar dela, 

fora colocada a disciplina Cidadania e Direitos Humanos que ficou com o objetivo de 

“Apresentar uma visão panorâmica e interdisciplinar das noções histórico-conceituais da 

cidadania, possibilitando uma discussão sobre as questões da atualidade referente ao tema” 

(PARAÍBA, 2009, p. 39) (grifo nosso). Do mesmo modo, outras disciplinas passaram a tratar 

da temática de direitos humanos, como foi o caso da disciplina que em 2000 se chamava 

Ética Profissional e analisava “[...] os aspectos morais e éticos do comportamento humano na 

sua relação indissolúvel às noções de responsabilidade e de necessidade, presentes no 

processo de autoprodução do homem como ser humano” (PARAÍBA, 2000, p. 107) e passou 

a ser Ética e Cidadania, que passou a trabalhar temas como “Comportamento Coletivo e 

Movimentos Sociais”, “Minorias Sociais e Criminalidade” e “Direitos e Cidadania” 

(PARAÍBA, 2009, p. 23).  

 Assim, em diversas disciplinas passou-se a observar o tema direitos humanos 

como característica interdisciplinar, como foi o caso da disciplina Gerenciamento Integrado 

de Crises e Desastres que passou a tratar do assunto “Responsabilidade, ética e respeito aos 

Direitos Humanos” dentro do tema “Uso da Força e emprego de Armas de Fogo”. 

(PARAÍBA, 2009, p. 273). Outro bom exemplo encontra-se na disciplina Judo I que, embora 

possa a princípio aparentar uma cadeira de conteúdo eminentemente prático, um de seus 

objetivos dentro da temática é “Debater o exercício da cidadania e dignidade da pessoa 

humana, bem como sobre as excludentes de ilicitudes” (PARAÍBA, 2009, p. 56). 

 Portanto, o que se pode dizer, a priori, é que o Currículo de Formação dos 

Oficiais da Paraíba tem acompanhado os ditames nacionais no sentido de transformar a 

formação policial que tradicionalmente era voltada ao combate do inimigo, numa formação 

que vise o reconhecimento e a incorporação dos Direitos Humanos como filosofia da atuação 
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policial, no intuito de materializar os direitos e garantias fundamentais previstos na 

Constituição de 1988. 

 A questão que surge é saber se os profissionais encarregados da formação dos 

futuros oficiais da Paraíba tem implementado uma formação cidadã de respeito aos Direitos 

Humanos ou, diante da tão recente mudança de filosofia do Currículo do CFO se os quadros 

da administração e docência do Centro de Educação da PMPB ainda pregam a formação 

tradicional da qual os mesmos foram treinados. É o que tentaremos observar no capítulo a 

seguir. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 A GESTAÇÃO DE UMA MUDANÇA INSTITUCIONAL? 

 

 Diante de todo o conteúdo levantado anteriormente, viu-se que a Segurança 

Pública, ao longo da própria história brasileira, passou por diversos seguimentos políticos e 

ideológicos que redundaram no modelo atual de polícia militar. Contudo, desde a Lei Maior 

de 1988, o Estado brasileiro vem buscando adequar seus aparatos de segurança aos ditames 

legais da democracia e respeito aos direitos fundamentais do cidadão. Com isso, várias ações 

foram tomadas, em diferentes governos presidenciais do Brasil, no sentido de mudar a 

filosofia de treinamento da PM, a qual tem seus alicerces na Doutrina de Segurança Nacional, 

para uma ideologia de proteção aos direitos humanos enquanto direitos fundamentais.

 Destarte, o Brasil lançou vários Planos Nacionais que refletiram na formação 

policial militar, conforme se pode ver em relação ao Currículo de Formação dos Oficiais da 

Paraíba que sofreu diversas alterações ao longo dos anos para tentar se ajustar aos anseios 

sociais de democracia e cidadania. 

 Contudo, a grande questão, a saber, é como o atual Policial Militar da Paraíba, 

que está recebendo a formação diante destes novos conceitos, se o mesmo reconhece estas 

mudanças no desempenho dos profissionais que estão à frente de sua formação na Unidade 

Escolar do Centro de Educação da PMPB, a qual é a principal entidade de formação policial 

militar da Paraíba, e se a filosofia empregada reflete uma atuação voltada ao respeito aos 

direitos humanos. É o que tentaremos ver a partir das impressões trazidas através do roteiro 

estruturado aplicado aos alunos oficiais do Curso de Formação de Oficiais da Paraíba 2014. 

 

3.1.1 A Pesquisa de Campo 

 

 O roteiro estruturado aplicado ao Curso de Formação de Oficiais da PMPB 2014 

abordou vários aspectos da relação ensino aprendizagem e foi dividido em duas partes: a 

primeira parte foi referente à identificação do aluno, compreendendo a classificação do sexo 

(gênero), da faixa etária e do nível de escolaridade alcançado pelo aluno, o que possibilitou 

traçar um perfil preliminar do aluno pesquisado; a segunda parte foi direcionada a avaliar 

diversos aspectos inerentes ao desempenho do curso como: o material didático 

disponibilizado; as impressões dos alunos em relação ao curso; a desenvoltura dos professores 

em sala de aula e sua relação com o alunado; a relação dos alunos com a coordenação do 
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curso; carga horária, etc., de forma que se pudesse ter uma visão geral da formação policial 

militar. 

 Diante da diversidade de características a serem analisadas pelos alunos no roteiro 

estruturado, os quesitos foram colocados por grupo de aspectos a serem avaliados, em que 

alguns deles foram estrategicamente repostos em outros espaços do mesmo para que se 

pudesse ter uma avaliação da fidedignidade das respostas auferidas pelos alunos. 

 O Primeiro bloco de quesitos do roteiro estruturado foi destinado ao perfil do 

pesquisado. No tocante a análise do conteúdo apresentado durante o curso, esta foi 

disposta nas questões nº 05 (cinco) e 23 (vinte e três); quanto à avaliação do curso em si, 

esta foi disposta na questão 06 (seis); quanto à questão da atuação dos professores em 

diversos aspectos foram descritos nos itens 07 (sete), 08 (oito), 12 (doze), 14 (quatorze), 15 

(quinze), 16 (dezesseis) e 17 (dezessete); com relação ao material didático, este foi 

abordado nas questões 09 (nove) e 10 (dez); a avaliação da participação do próprio aluno 

no curso, foi descrita na questão 11 (onze); a avaliação dos professores que atuaram como 

palestrantes do curso foi realizada na questão 13 (treze); no que diz respeito ao trabalho 

da coordenação do curso junto aos alunos, foi tratado nas questões 18 (dezoito), 19 

(dezenove) e 20 (vinte); no que diz respeito a carga horária do curso, esse aspecto foi 

descrito na questão 21 (vinte e um); e com relação as diretrizes, métodos, técnicas e 

procedimentos utilizados no curso, esse assunto foi tratado na questão 24 (vinte e quatro). 

 Tentou-se, dessa forma, fazer com que a pesquisa pudesse coletar o maior número 

de informações possível sobre a realidade apresentada na formação do Oficial da Polícia 

Militar, para uma melhor compreensão do sentimento destes para com o trabalho realizado 

pelo Centro de Educação da PMPB na formação em Segurança Pública com cidadania. 

 

3.1.2 Resultados obtidos a partir da aplicação do Roteiro Estruturado 

 

3.1.2.1 Perfil do aluno pesquisado 

 

 A primeira questão colocada na pesquisa foi referente ao sexo dos pesquisados, 

em que de um universo de 106 (cento e seis) integrantes do curso CFO/2014, 93 (noventa e 

três) se dispuseram a participar da pesquisa. Destes, 81,72% (oitenta e um vírgula setenta e 

dois por cento) eram do sexo masculino e apenas 18,28% (dezoito vírgula vinte e oito por 

cento) eram do sexo feminino, ou seja, embora seja uma época de afirmação de direitos entre 

homens e mulheres, ainda no meio militar se confirma a tradicional presença majoritária dos 
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homens, em total dissonância com o direito a igualdade de acesso previsto na Constituição 

Federal de 1988. 
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GRÁFICO 01 - Gráfico referente ao gênero dos pesquisados baseados nos dados da questão 01. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
 

 

 A Polícia Militar da Paraíba, que em 2014 completou 182 (cento e oitenta e dois) 

anos de existência, ainda se mantem com a mesma filosofia de restringir a igualdade de 

acesso ao público feminino, posto que conforme recente Edital para o Concurso de Formação 

de Soldados da PMPB (Publicado no DOE nº 15.521, de 30/04/2014) de um total de 520 

(quinhentas e vinte) vagas, há apenas 26 (vinte e seis) vagas destinadas a mulheres, o que só 

reforça o preconceito reinante dentro do seguimento militar. Assim, não há dentro da 

Corporação PMPB uma mudança neste paradigma secular de considerar a mulher como uma 

pessoa menos capacitada à atividade policial militar. 

 No que se refere à faixa etária dos pesquisados, a segunda questão dividiu as 

respostas em quatro faixas etárias: de 18 (dezoito) anos (idade mínima admitida para ingressar 

no quadro da polícia militar) a 21 (vinte e um) anos, de 22 (vinte e dois) a 25 (vinte e cinco) 

anos, de 26 (vinte e seis) a 30 (trinta) anos, e acima dos 30 (trinta) anos (sendo que o 

candidato deve ter a idade máxima de 30 anos completados no ano de ingresso). 
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GRÁFICO 02: Gráfico referente às faixas etárias dos pesquisados baseados nos dados da questão 02. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 De acordo com os dados obtidos, houve um equilíbrio entre as faixas etárias, 

sendo que (29,03%) ficaram compreendidos na faixa etária dos 22 (vinte e dois) aos 25 (vinte 
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e cinco) anos, seguidos por uma parcela considerável dos alunos compreendidos entre 26 

(vinte e seis) e 30 (trinta) anos (45,16%), perfazendo um total de 74,19% (setenta e quatro 

vírgula dezenove por cento) dos pesquisados. Tal quadro demonstra que a maior parte da 

amostra é composta por pessoas que estão vivenciando o período pós “ensino médio”, onde 

ou já estavam de alguma forma inseridas no mercado de trabalho ou advieram do ensino 

superior, o que modifica o perfil das pessoas que ingressavam nas instituições policiais 

militares, posto que antes seguiam o padrão das Forças Armadas que escolhiam para ingresso 

pessoas jovens que completavam 18 (dezoito) anos, sendo que muitos mal possuíam o 

chamado “ensino médio” completo.  

 Dessa mudança etária podemos constatar outra reformulação no perfil do 

postulante ao ingresso na Polícia Militar que tem relação direta com o quadro sócio-

econômico da sociedade. Como vimos na história da PM pelo Brasil no Capítulo I, os baixos 

salários sempre foram uma constante dentro desta Instituição, o que tornava a carreira pouco 

atrativa. Contudo, a partir da Lei Maior de 1988, e sobretudo nos últimos anos da década de 

1990, as corporações de todo o país passaram a reivindicar melhorias para a sua categoria que 

antes não se via diante do regime a que estavam submetidas as corporações militares 

brasileiras; dentre as reinvindicações, estava a melhoria salarial, a qual foi implementada, 

ainda que de forma muito tímida, mas que trouxe melhorias nas condições de vida dos 

policiais. Com isso e diante da taxa de desemprego que cresce de forma progressiva, 

juntamente com a necessidade de obtenção de um emprego estável, a carreira militar passou a 

ser algo almejado pelas pessoas, especialmente entre aqueles que já estão numa faixa etária 

entre os 24 e 30 anos, posto que são pessoas que, em tese, já ultrapassaram o primeiro ciclo de 

estudos de acordo com as normas brasileiras e estão para serem inseridas no mercado de 

trabalho ou dele já fazem parte. 

 Dos 93 (noventa e três) pesquisados, apenas 19,35% (dezenove vírgula trinta e 

cinco por cento) se enquadraram na faixa etária mais jovem, ou seja, apenas 18 (dezoito) 

alunos tinham idades entre os 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos e, por outro lado, apenas 

6,45% (seis vírgula quarenta e cinco por cento), ou seja, 06 (seis) alunos tinham mais que 30 

(trinta) anos de idade, o que se justifica pela restrição feita com a idade limite para ingresso 

que é de, no máximo, 30 (trinta) anos no ano da matrícula no curso. Assim, percebe-se uma 

mudança de perspectiva quanto ao futuro Oficial da Polícia Militar da Paraíba, que antes eram 

pessoas que vinham da carreira militar (serviço militar obrigatório) ou que tinham alguma 

tradição familiar na instituição, e hoje está mais para uma opção de melhoria de vida, por uma 

carreira que pode fornecer crescimento pessoal. 
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 Inclusive, esse reflexo de ver a carreira policial militar como uma boa 

oportunidade de vida é refletida na terceira questão que observou o grau de escolaridade 

dos pesquisados, pois tomando por base que no edital de ingresso do concurso exige, no 

mínimo, ensino médio completo para se aceitar a admissão nos quadros da Polícia Militar da 

Paraíba, percebe-se claramente um aumento no nível de escolaridade dos participantes. 
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GRÁFICO 03: Gráfico referente ao nível de escolaridade dos pesquisados baseados nos dados da questão 03. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Os dados obtidos mostraram que o perfil intelectual dos alunos melhorou nos 

últimos anos, visto que percentualmente mais de 50% (cinquenta por cento) dos pesquisados 

estão cursando ou já concluíram um curso superior, havendo inclusive pós-graduados dentre 

os pesquisados. Com isso, fica evidente uma melhoria no nível de escolaridade dos futuros 

oficiais paraibanos, o que poderá constituir em pessoas com mais poder de reflexão sobre suas 

ações, principalmente com mais discernimento para uma atuação voltada para o respeito aos 

direitos e garantias fundamentais de todo o cidadão. 

 De outra forma, esses números confirmam a tendência decorrente da situação 

socioeconômica do país supramencionada, em que mesmo os mais qualificados estão 

buscando trabalhos em outras áreas que não a de sua formação original. Essa situação 

corrobora com a demanda vista na segunda questão em que ficou demonstrado que, mesmo 

para os mais adultos, e não apenas para os mais jovens, a demanda pelo ingresso na carreira 

militar vem apresentando um crescimento considerável. 

 

3.1.2.2 Expectativa dos alunos com relação ao conteúdo ministrado no Curso de Formação de 

Oficiais 2014 

 

 O quarto item deu início a análise propriamente dita do curso e refere-se ao 

conteúdo programático ministrado no Curso de Formação de Oficiais 2014, assim como os 

itens 23 (vinte e três) e 24 (vinte e quatro) que também estão relacionados ao mesmo assunto, 
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mas que abordam o conteúdo e estrutura do curso em relação à formação de uma polícia 

democrática que respeita os direitos dos cidadãos. 

 Ao se questionar se o conteúdo apresentado no Curso de Formação de Oficiais 

2014 atendeu às expectativas dos alunos, foi possível observar que dos 93 (noventa e três) 

pesquisados, 67 (sessenta e sete) alunos responderam que o conteúdo atendeu parcialmente às 

suas expectativas, resultando num percentual de 72,04% (setenta e dois vírgula zero quatro 

por cento) das respostas obtidas no questionário, mostrando que há mais satisfação que 

insatisfação, visto que apenas 25,80% (vinte e cinco vírgula oitenta por cento), ou seja, 24 

(vinte e quatro) alunos foram categóricos em afirmar que não tiveram suas expectativas 

atendidas pelo curso.  

 Por outro lado, o número de alunos que demonstraram ter suas expectativas 

plenamente alcançadas pelo curso foi de apenas 2,15% (dois vírgula quinze por cento), ou 

seja, apenas 02 (dois) alunos, um número bastante reduzido, mostrando que os alunos 

possuem senso crítico suficiente para analisar os pontos positivos e negativos do curso e são 

bastante criteriosos no que se refere ao conteúdo voltado à formação dos policiais militares. O 

nível de escolaridade apresentado na terceira questão reflete uma boa experiência dos 

pesquisados quanto a cursos de graduação, visto que mais da metade dos alunos cursaram ou 

já concluíram o nível superior em outras áreas, justificando assim a criticidade deles. 
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GRÁFICO 04: Gráfico referente às expectativas dos alunos com relação ao conteúdo ministrado no Curso de Formação de 

Oficiais de 2014 baseados nos dados da questão 04. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Este pequeno número acima de alunos plenamente satisfeitos quanto à expectativa 

no conteúdo aplicado ao CFO/2014 pode ser um sinal da falta de uma didática pré-

estabelecida para aqueles que vão trabalhar na formação policial (docentes e coordenação), 

pois ainda que haja um currículo estabelecendo as matrizes da formação policial baseadas na 

Matriz Curricular Nacional e no Programa Nacional de Direitos Humanos, se não há uma 

uniformização de como os conteúdos serão abordados e desenvolvidos pelos professores e 
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coordenação do curso, haverá uma dissonância entre o que prevê a teoria e o que se vê na 

prática. 

 Corroborando com a ideia sugerida no item 05 (cinco), o item 23 (vinte e três) 

questionou especificamente se o conteúdo transmitido no curso está coerente com uma 

atividade profissional destinada a respeitar os direitos dos cidadãos, visto que durante o curso 

os alunos são submetidos a “estágio supervisionado” que nada mais é do que empregá-los 

diretamente em serviços externos não como alunos em formação, mas como policiais já 

formados, possibilitando aos mesmos colocarem em prática a teoria ensinada dentro dos 

muros do quartel. A resposta também demonstrou que a grande maioria 90,32% (noventa 

vírgula trinta e dois por cento) dos alunos ficou entre plenamente satisfeita e satisfeita em 

parte com o conteúdo direcionado ao respeito dos direitos dos cidadãos, ou seja, demonstra 

que os alunos sentem que dentro do conteúdo transmitido durante o CFO/2014 há reflexos das 

normativas nacionais que visam à formação do policial militar com cidadania. 
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GRÁFICO 05: Gráfico referente ao grau de coerência do conteúdo transmitido durante o curso com a atividade profissional 

destinada a respeitar os direitos dos cidadãos, baseados nos dados da questão 23. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Contudo, ainda que a grande maioria tenha demonstrado que o conteúdo 

ministrado no CFO/2014 segue para uma formação que busca tornar o policial militar um 

profissional que respeita os direitos dos cidadãos, 9,68% (nove vírgula sessenta e oito por 

cento) dos alunos participantes não ficaram satisfeitos com a coerência entre o conteúdo 

apresentado na Academia e a realidade profissional, o que aponta para a possibilidade da 

presença de Formadores (docentes e/ou coordenação do curso) na estrutura do CFO/2014 que 

ainda pregam a formação em segurança pública de “combate ao inimigo”, pois se 

observarmos que 75,27% (setenta e cinco vírgula vinte e sete por cento) ficaram parcialmente 

satisfeitos, comprova-se que, infelizmente, ainda existem profissionais na instituição que 

mantém sua filosofia arraigada aos moldes tradicionais de formação militar. 
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 Nessa mesma linha de raciocínio, o item 24 (vinte e quatro) do roteiro estruturado 

também teve o intuito de analisar se no Curso de Formação de Oficiais 2014 as diretrizes, 

métodos, técnicas e procedimentos foram coerentes com a formação de um policial 

democrático que respeita os direitos dos cidadãos. 

 Dos 93 (noventa e três) alunos que responderam 17 (dezessete) disseram “não” a 

estrutura de formação do profissional de segurança pública voltada ao respeito dos direitos 

dos cidadãos, 64 (sessenta e quatro) responderam que “sim, parcialmente” e 12 (doze) 

responderam que “sim, plenamente”, conforme gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 06: Gráfico referente à coerência das diretrizes, métodos, técnicas e procedimentos, apresentados pelo Curso de 

Formação de Oficiais na formação de uma polícia democrática que respeita os direitos dos cidadãos, conforme dados da 

questão 24. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Assim sendo, pode-se constatar uma linha de coerência dos resultados 

apresentados neste quesito com relação aos itens anteriores, pois 68,82% (sessenta e oito 

vírgula oitenta e dois por cento) dos alunos entendem que a estrutura do curso está apenas 

parcialmente apresentando uma formação voltada ao respeito dos direitos dos cidadãos, 

demonstrando que ainda há uma presença marcante da formação tradicional militar, 

porquanto em apenas 12,90% (doze vírgula noventa por cento) deles consideraram que essas 

expectativas foram plenamente alcançadas, sendo que 18,28% (dezoito vírgula vinte e oito 

por cento) afirmaram categoricamente que a estrutura do curso ainda carece de se reformular 

para tratar melhor da questão basilar que é tornar o profissional de segurança pública um 

agente voltado ao respeito dos direitos fundamentais previstos na Carta Magna de 1988. 

 

3.1.2.3 Avaliação geral do Curso de Formação de Oficiais 2014 

 

 O sexto item do roteiro estruturado objetivou avaliar o grau de satisfação dos 

alunos com o Curso de Formação de Oficiais 2014 através da seguinte questão: “Como o(a) 

Senhor(a) avalia este curso?” E oferecendo quatro possibilidades de respostas: ruim, razoável, 

bom e excelente. 
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 Dos 93 (noventa e três) pesquisados, a curva de avaliação ficou entre razoável e 

bom, pois apenas 04 (quatro) deles consideraram o curso “ruim”, 48 (quarenta e oito) 

consideraram como “razoável”, 40 (quarenta) alunos classificaram como “bom” e apenas 01 

(um) visualizou o curso como sendo “excelente”, de acordo com o gráfico a seguir: 

4,30%

51,61%
43,01%

1,08%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Ruim

Razoável

Bom

Excelente

 

GRÁFICO 07: Gráfico sobre a avaliação dos alunos sobre o curso em geral baseados nos dados da questão 06. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
 

 

 O gráfico demonstra que 51,61% (cinquenta e um vírgula sessenta e um por cento) 

dos pesquisados consideram o curso como sendo “razoável”, ou seja, dentro do esperado, 

porém com expectativas e lacunas a serem sanadas. Dessa forma, somando-se aos 43,01% 

(quarenta e três vírgula zero um por cento) dos alunos que classificaram o curso como “bom”, 

observa-se uma grande aceitação do curso de uma forma geral, pois a avaliação positiva ficou 

com 94,62% (noventa e quatro vírgula sessenta e dois por cento) em detrimento dos 4,30% 

(quatro vírgula trinta por cento) dos alunos que avaliaram o curso como ruim, caracterizando 

a rejeição como minoria. 

 Importante observar ainda que o percentual referente aos alunos que avaliaram o 

curso com o conceito de “excelente” foi o ínfimo, 1,08% (um vírgula zero oito por cento) dos 

alunos, o que demonstra que o curso de formação ainda tem ajustes a serem realizados para 

poder alcançar a excelência no que se refere ao ensino. 

 Afinal, como diz Paulo Freire sobre o ensinar 

 

 

É próprio do pensar certo, a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não 

pode ser negado ou acolhido só por que é novo, assim como o critério de recusa do 

velho não é apenas cronológico, o velho que preserva sua validade ou que encarna 

uma tradição ou marca uma presença no tempo continua novo. (FREIRE, 1996, 

p.35) 

 

 

 Dessa forma, a visão extraída dos alunos sobre o curso pode ser utilizada para que 

nos questionemos sobre os erros e acertos ocorridos durante a trajetória do curso visando a 

que esse percentual de aceitação e satisfação com o curso seja cada vez maior, certificando, 
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assim, a qualidade do sistema de ensino, dos docentes e dos profissionais de segurança 

pública formados por essa instituição. 

 

3.1.2.4 Avaliação das atividades propostas durante as aulas 

 

 Com o intuito de avaliar o trabalho dos educadores junto aos alunos, foi colocado 

nos itens nº 07 (sete) e 08 (oito) qual a reflexão dos alunos no tocante as atividades aplicadas 

para se fixar o aprendizado. 

 No quesito nº 07 (sete) foi dado a seguinte proposição: “As atividades propostas 

durante as aulas (internas e externas) contribuíram para o seu aprendizado para uma formação 

voltada a atender o público em geral com cidadania?”. O principal objetivo desta questão era 

instigar o aluno neste primeiro momento a refletir sobre o conjunto de atividades que foram 

realizadas durante o curso e se foram importantes para o desenvolvimento de uma postura 

policial mais voltada para o atendimento às pessoas de forma mais respeitosa, sem 

preconceitos. Quando se mencionou “internas e externas” tentou-se englobar as atividades 

realizadas dentro de sala de aula e as atividades externas realizadas por algumas disciplinas 

que consistiam, na sua maioria, em visitar algumas entidades que são relacionadas ao trabalho 

de segurança pública, tentando familiarizar os alunos aos ambientes que farão parte do 

cotidiano dos mesmos. 

 Dos 93 (noventa e três) que responderam ao formulário, 10 (dez) responderam que 

“não”, 79 (setenta e nove) responderam que “sim, parcialmente” e 04 (quatro) responderam 

que “sim, plenamente”.  
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GRÁFICO 08: Gráfico referente às atividades propostas durante as aulas baseados nos dados da questão 07. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Como se pode observar, a grande maioria, 89,25% (oitenta e nove vírgula vinte e 

cinco por cento) consideraram que as atividades propostas estão em um nível satisfatório para 

o aprendizado dos alunos. 
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 Contudo, a análise isolada deste quesito não seria suficiente para se saber o quanto 

o ensino oferecido foi eficiente ou não, visto que ainda seria uma visão geral das atividades 

ofertadas durante o curso. 

 A relação de qualidade do que fora proposto começa a ser mais bem observada 

com a questão nº 08 (oito), quando se perguntou: “Como o(a) Senhor(a) avalia as atividades 

propostas”, no que tivemos a seguinte proposição dentre as quatro alternativas possíveis: 05 

(cinco) disseram que foram “ruins” as atividades propostas; 52 (cinquenta e dois) 

consideraram-na “razoável”; 35 (trinta e cinco) como sendo “bom”; e 01 (um) considerou que 

as atividades propostas foram “excelentes”.  

 Com essa nova perspectiva, denota-se uma aceitação da grande maioria quanto às 

atividades que foram trazidas no decorrer do curso, em que apenas uma pequena parcela 

considerou que o conjunto de atividades não contribuiu efetivamente para o aprendizado, 

conforme gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 09: Gráfico referente à avaliação dos pesquisados em relação às atividades propostas baseados nos dados da 

questão 08. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Assim, o Curso de Formação de Oficiais da PMPB 2014, neste primeiro aspecto 

geral, teve aprovação da maioria do alunado participante da pesquisa, demonstrando que o 

curso em si possui indícios de ações que auxiliam o aprendizado dos alunos com vistas a um 

tratamento de cidadania para as pessoas que necessitem da atuação policial militar. 

 

3.1.2.5 Avaliação da contribuição do material didático utilizado no curso para o aprendizado 

dos alunos 

 

 O item 09 (nove) do roteiro estruturado foi direcionado ao material didático 

utilizado durante o curso, questionando ao aluno se o mesmo contribuiu para a aprendizagem 

do que estava sendo proposto. Com base nas respostas obtidas, observou-se que a grande 

maioria, ou seja, 72 (setenta e dois) alunos consideraram que o material disponibilizado 
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ajudou na aprendizagem durante o curso, só que apenas parcialmente. O número de alunos 

que consideraram que o material ajudou plenamente foi reduzido, apenas 06 (seis) dos 93 

(noventa e três) alunos, confirmando mais uma vez a capacidade crítica e não-conformista. A 

quantidade de alunos que consideraram que o material didático não ajudou na aprendizagem 

foi de 15 (quinze), também reduzida, mostrando que o material didático, na sua grande 

maioria, deu boa contribuição para a aprendizagem. 
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GRÁFICO 10: Gráfico referente à contribuição do material didático na aprendizagem baseados nos dados da questão 09. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 O uso de material didático é uma excelente ferramenta na construção do 

aprendizado. Contudo, este deve ser associado a uma constante revisão e atualização por parte 

de quem elaborou o mesmo evitando a defasagem e desatualização, o que tornaria o material 

didático algo inútil e prejudicial visto que ensinar conteúdos com materiais obsoletos seria um 

retrocesso na educação. A evolução e velocidade das informações e técnicas utilizada dentro 

da segurança pública exigem que esse processo de atualização seja rotineiro para que a 

clientela a ser atendida se mantenha motivada, sedenta de novos saberes e preparada para 

atuar dentro da sociedade com o melhor que a Polícia Militar dispõe. 

 Visando a avaliar a qualidade do material apresentado, a questão nº 10 (dez) 

versou sobre a avaliação do conteúdo do material didático apresentado no Curso de Formação 

de Oficiais 2014. 

 Dos 93 (noventa e três) alunos pesquisados, 16 (dezesseis) responderam que o 

conteúdo do material didático era “ruim”, 50 (cinquenta) assinalaram que era “razoável”, 16 

(dezesseis) optaram por “bom” e 02 (dois) escolheram “excelente”, de modo que a grande 

maioria dos alunos mostrou-se satisfeita com o conteúdo que o material disponibilizado 

possuía. 
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GRÁFICO 11: Gráfico referente à avaliação sobre o conteúdo do material didático disponibilizado para o curso baseados nos 

dados da questão 10.  

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Este sentimento majoritário entre “bom” e “razoável” pode encontrar explicação 

quando se analisa a estrutura do Centro de Educação da PMPB. Como forma de ajudar na 

formação dos alunos, o Centro de Educação dispõe de uma biblioteca própria com obras 

variadas na temática de segurança pública, inclusive com Trabalhos de Conclusão de Curso 

realizados pelos próprios alunos do CFO e das pós-graduações que o referido Centro oferta 

anualmente. Existe também um ambiente de acesso à internet para que os alunos possam 

ampliar seus campos de pesquisas, bem como há disponibilidade do próprio sinal de acesso à 

internet em vários pontos do referido Centro para que os alunos possam pesquisar de acordo 

com a sua comodidade. Assim, verifica-se que há deficiências, mas no geral, os alunos 

possuem uma boa oferta de materiais diante dos subsídios supramencionados que possibilitam 

uma formação com razoável qualidade. 

 

3.1.2.6 Avaliação da participação do aluno no Curso de Formação de Oficiais 2014 

 

 A questão nº 11 (onze) foi uma forma de autoavaliação para o aluno CFO/2014, ou 

seja, na visão deles, como foi o próprio desempenho do decorrer do curso. Essa questão exige 

bastante maturidade do aluno que atua como agente de sua aprendizagem. Segundo o 

pensamento de Raphael (1995) a autoavaliação é um processo que demanda consciência do 

seu papel de aluno dentro do contexto escolar e ajuda a formar uma autoimagem e uma 

autocrítica. 

 Dos 93 (noventa e três) alunos pesquisados, 13 (treze) deles classificaram sua 

participação como “limitada”, 19 (dezenove) assinalaram como “razoável”, 60 (sessenta) 

responderam como “boa” e apenas 01 (um) aluno disse ter sido “excelente” a sua participação 

no decorrer do curso. 
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 Desse modo, 84,95% (oitenta e quatro vírgula noventa e cinco por cento) dos 

alunos avaliam sua participação entre “razoável e “boa”, pois entendem que contribuíram, 

colaboraram e aprenderam durante o curso. Convém salientar que apenas 1,08% (um vírgula 

zero oito por cento) considerou sua participação excelente, ou seja, mais uma vez se mostram 

bastante conscientes da capacidade que possuem e do quanto poderiam contribuir e participar 

do CFO/2014. 
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GRÁFICO 12: Gráfico referente à avaliação do aluno quanto a sua participação no curso, com base nos dados da questão 11. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
 

 

 Não se pode esquecer que 13,97% (treze vírgula noventa e sete por cento) dos que 

responderam à pesquisa declararam sua participação como “limitada” o que, novamente, vem 

a reforçar a ideia de que o militarismo tradicional ainda vigora na formação dos futuros 

Oficiais da PMPB, posto que o número de alunos nesta porcentagem ainda é significativo 

para se perceber o sentimento dos alunos de que em alguns aspectos o referido curso torna 

difícil a participação dos mesmos. Assim, tentaremos detectar em quais aspectos o referido 

CFO/2014 mantém essa conjuntura de formação tradicional a partir dos próximos quesitos. 

 

3.1.2.7 A atuação docente e a importância do professor na aprendizagem para uma formação 

democrática e cidadã 

 

 Seguindo novamente para avaliação da atividade realizada em sala de aula, sendo 

o foco direcionado aos professores, utilizou-se no roteiro estruturado a percepção dos alunos 

no que diz respeito à forma de trabalho do professor, em que se pediu uma reflexão sobre a 

postura do profissional que atua como educador no campo da segurança pública e se este 

segue os parâmetros dispostos no Currículo de Formação do CFO/2014. 

 A questão nº 12 (doze) veio com a seguinte pergunta: “Como o(a) Senhor(a) avalia 

a atuação dos professores nas aulas, no sentido de tornar o aprendizado direcionado a uma 

formação democrática e cidadã?”. Pelo que se observa do enunciado, a questão buscou nos 
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alunos a percepção de como anda o preparo do professor para atuar em sala de aula como 

um facilitador que trabalhe os conteúdos adequando-os a nova filosofia de formação 

democrática e voltada ao respeito à cidadania de todos, conforme demanda a Carta Magna de 

1988. 

 Dos 93 (noventa e três) participantes da pesquisa, 13 (treze) responderam que era 

“limitada” a atuação dos professores neste aspecto, 37 (trinta e sete) disseram que era 

“razoável”, 40 (quarenta) assinalaram como “boa” e 03 (três) como “excelente”. 

 Diante dos valores acima, percebe-se que a preponderância ficou entre o razoável e 

boa, embora mantendo certo equilíbrio entre as alternativas, posto que uma parcela 

significativa considerou como limitada a atuação dos professores naquele sentido. O gráfico 

abaixo demonstra melhor os sentimentos descritos: 
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GRÁFICO 13: Gráfico referente à atuação dos professores junto aos pesquisados baseados nos dados da questão 12. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Deste modo, se fizermos uma junção entre os que optaram pelo “limitada” e o 

“razoável”, que seriam valores mais negativos do que positivos dentro do quesito, veremos 

que o total chega a 53,75% (cinquenta e três vírgula setenta e cinco por cento), ou seja, a 

maioria teria uma visão pessimista quanto à atuação dos professores em sala de aula. Uma 

possível resposta para este sentimento pode ser encontrada quando se observa o quadro de 

docentes que trabalham no Curso de Formação de Oficiais da PMPB 2014. Na sua grande 

maioria são de militares da própria instituição que não tem uma formação pedagógica, haja 

vista que grande parte possui apenas uma formação em segurança pública, bem como para 

muitos suas formações militares advieram de um período em que democracia e cidadania não 

eram conceitos aplicados durante os seus Cursos de Formação
12

; denota-se, assim, que estes 

profissionais provavelmente atuem com uma visão tradicional de ensino militar e não 

                                                           
12

 Há Coronéis e outros Oficiais docentes do Curso de Formação de Oficiais 2014 que foram formados antes dos 

Currículos de Formação descritos no Capítulo anterior desta pesquisa, onde estes currículos passaram a trabalhar 

conceitos de direitos humanos que antes sequer tinham previsão dentro das formações policiais militares. 
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possuem uma preparação acadêmica para atuação em sala de aula, nem tampouco possuem 

uma postura que reflita uma ação policial futura de respeito à democracia e à cidadania das 

pessoas, o que acaba por prejudicar o aprendizado dos alunos e sua formação nos moldes do 

que prevê o atual Currículo CFO/2014 e demais normativas sobre a formação policial militar 

no Brasil que buscam alterar essa concepção arcaica da Segurança Pública. 

 

 

Embora, no Brasil, nos últimos anos, venha acentuando-se os debates sobre a 

ineficiência e a ineficácia do modelo predominantemente adotado pela 

segurança pública, percebe-se que ainda há prevalência de interesses voltados à 

manutenção de práticas de segurança ultrapassadas, mesmo quando estas 

confrontam o Estado democrático de direito (DIAS, 2014, p. 35) (grifos nossos). 

 

 

 Com isso, o que se vê é uma práxis por parte de alguns docentes voltada ao aluno 

com vistas a treiná-lo, ao invés de incentivá-lo a uma reflexão sobre a ação policial e a 

internalização de uma postura de respeito aos cidadãos, tornando-os meros reprodutores 

de conteúdo militar. Por conseguinte, poder-se-ia falar em uma educação militar de repetição 

de movimentos, em que o aluno é mais direcionado a uma atuação mecanicista do que 

refletiva de suas ações. 

 

 

O treinamento militar desenvolvido na Escola de Oficiais encontra abrigo na 
teoria educacional da reprodução, pois a escola, como reprodução de 

identidades, forma a visão de si e do mundo (identidade), associada ao seu papel 

de reprodução de um currículo patriarcal, trabalhando os valores e as ideologias 

dominantes, uma vez que a escolha dos conteúdos ensinados, o estilo e o método 

desse ensino, bem como suas regras e sua maneira de avaliar, traduzem os objetivos 

da instituição, deixando claras as opções e desvelando os interesses mais 

específicos na repetição dos conteúdos programáticos (CERQUEIRA, 2006, 

p.42-43, apud FRANÇA, 2012, p.13) (grifos nossos). 

 

 

 Dessa forma, um docente que segue a postura de ensino pela reprodução atrelado à 

perspectiva da hierarquia e disciplina tradicionais do militarismo, não possibilita ao aluno 

uma oportunidade de desenvolver seu caráter reflexivo para a atuação policial, pois se vê 

obrigado a seguir a cultura de subordinação imposta pela vida militar. 

 Dando seguimento à verificação desta postura de ensino militar tradicional e com 

vistas a analisar se o problema na atuação do professor se restringia apenas ao ambiente de 

sala de aula foi formulada outra questão, a de nº 13 da pesquisa, indagando se a atuação dos 

professores em sistema de palestras, pois o Curso de Formação de Oficiais prevê a atuação de 

um docente para um grupo maior de alunos, teria uma postura diferente, aonde chegamos aos 

seguintes resultados: 17 (dezessete) responderam ser “limitada” a atuação dos palestrantes, 29 
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(vinte e nove) consideraram como “razoável” a respectiva atuação; 39 (trinta e nove) disseram 

ser “boa” e 08 (oito) como “excelente”. Pelos números descritos, percebe-se que houve 

novamente um equilíbrio entre as alternativas propostas, sendo que houve um aumento no 

número de alunos que consideravam limitada a atuação dos professores (de 13 para 17), bem 

como cresceu o número de alunos que consideravam excelente este tipo de atuação (de 01 

para 08). Vejamos no gráfico esta descrição: 
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GRÁFICO 14: Gráfico referente à atuação dos professores palestrantes baseados nos dados da questão 13. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
 

 

 Extrai-se deste gráfico que mesmo as pessoas que são chamadas a darem aulas 

coletivas (palestras) e que, por dedução, seriam indivíduos que possuem uma melhor 

desenvoltura para falarem em público, bem como, em geral, teriam um conhecimento mais 

aprofundado do que é proposto, não se percebe uma mudança significativa no aspecto de 

tornar o aprendizado mais reflexivo do que mecanicista, isto é, mais voltado a uma formação 

que torne o militar um ser de reflexão para uma atuação policial democrática e cidadã. Apesar 

de 8,60% (oito vírgula sessenta por cento) dizerem ser excelente a atuação de palestrantes 

neste aspecto, o que se percebe é que, diante do equilíbrio semelhante ao quesito anterior 

entre os itens “limitada/razoável” e boa, não se mostra significativa a diferença entre a 

atuação do palestrante e do professor quando a discussão é tornar o aluno um ser de reflexão e 

não apenas um reprodutor do treinamento militar. Diante disso, pode-se dizer que 

 

 

[...] a mera aceitação das ideias apresentadas pelo professor, com sua repetição nas 

provas, significa tão somente um processo de memorização que pouco auxilia as 

pessoas envolvidas no processo. Não há como ensinar democracia sem respeito 

pelos outros e por suas opiniões (RUDNICKI, 2007, p.287-288, apud FRANÇA, 

2012, p.12) (grifos nossos). 

 

 

 Dada à percepção dos alunos frente à atuação dos professores tanto em sala de aula 

quanto em palestras, foi-se formulado uma nova questão, a de nº 14, agora para se avaliar o 

quanto os alunos consideraram que a atuação do professor foi determinante no processo de 

aprendizagem para tornar a prática do futuro policial militar voltada a uma ação democrática e 
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cidadã na atividade policial. Dizia a questão: “O professor foi importante para o processo de 

aprendizagem no sentido de tornar o aluno preparado para atuar de forma democrática e 

cidadã?”; dos participantes, apenas 07 (sete) disseram que “não”, sendo que 74 (setenta e 

quatro) consideraram como “sim parcialmente” e 12 (doze) disseram que “sim, plenamente”.  
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GRÁFICO 15: Gráfico referente à importância do professor no processo de aprendizagem baseados nos dados da questão 14. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Como visto acima, a maioria dos participantes consideraram que o professor tem 

um papel importante neste processo de aprendizagem voltado a criar uma filosofia de atuação 

direcionada ao fomento da democracia e respeito à cidadania por parte dos policiais na 

atividade policial militar. Segundo Nazaré Zenaide (2008, p. 04), em relação ao papel do 

professor na educação em e para os Direitos Humanos, “não basta escolarizar, é preciso 

promover a paz, a tolerância e a amizade entre nações e grupos”. 

 Portanto, fica claro que na visão dos alunos o professor é peça fundamental na 

mudança de paradigma que é a formação policial militar. Como elo principal entre o alunado 

e o acesso ao conhecimento, o professor deve pautar seu trabalho no sentido de construir 

mecanismos para que o futuro representante da Segurança Pública seja um ser de reflexão na 

sua ação em sociedade e que não seja um mero cumpridor de ordens pautado no militarismo 

tradicional. 

 Por conseguinte, é preciso que o ensino militar deva ser adequado aos novos 

seguimentos filosóficos que tanto as normativas internacionais e nacionais descrevem quanto 

o próprio Currículo CFO/2014 estabelece em suas diretrizes. Para tanto, uma mudança de 

postura dos professores que ainda se mantém com as velhas práticas de ensino seria 

fundamental para a melhoria desse processo de aprendizagem, pois somente um ambiente 

propício à reflexão dos conteúdos do curso policial poderá criar um futuro representante da 

segurança pública com uma postura diferente de “combater o inimigo”. 

 

 

Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 

sua própria produção ou sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo 

estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, às 
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suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a 

de ensinar e não a de transferir conhecimento (FREIRE, 1996, p.47) (grifos 

nossos). 
 

 

 Desta forma, procurando verificar se além de estimular um ambiente de ensino 

reflexivo o professor do Curso de Formação de Oficiais 2014 está adaptando o ensino militar 

a essa nova visão de polícia, foi elaborado o item nº 15 para saber se o mesmo está adequando 

o conteúdo de suas aulas, a qual tradicionalmente tem direcionamento para o ensino 

exclusivamente militar, a uma formação de respeito aos direitos humanos, tão essenciais para 

atuação policial nos dias atuais; dentro das respostas, obtiveram-se as seguintes proporções: 

26 (vinte e seis) pessoas disseram que a adequação aos direitos humanos foi “ruim”; 36 (trinta 

e seis) optaram pela resposta “razoável”; 28 (vinte e oito) descreveram como “bom”; e 03 

(três) disseram que era “excelente”. Vejamos o gráfico demonstrando as respostas auferidas: 
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GRÁFICO 16: Gráfico referente ao desempenho dos professores em adequar o ensino militar, baseados nos dados da questão 15. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Pelo total de respostas, pode-se considerar que o desempenho dos professores em 

adequar o ensino militar a uma formação que respeite os Direitos Humanos não é satisfatório, 

haja vista que se somando as respostas teoricamente negativas (“ruim” e “razoável”), chega-se 

a um total de 66,67% (sessenta e seis vírgula sessenta e sete por cento), bem maior que os 

33,34% (trinta e três vírgula trinta e quatro por cento) da soma das respostas consideradas 

mais positivas (“bom” e “excelente”). Isso só vem a demonstrar que o curso ainda possui uma 

boa quantidade de profissionais que ainda pauta o seu trabalho como docente na versão 

tradicionalista de considerar o ensino militar como a doutrina de Segurança Interna do Estado, 

em que a prioridade é o combate ao inimigo, e não a proteção da sociedade como um todo. 

 Na visão de Lúcia Lemos Dias (2014), este tipo de profissional segue um 

movimento teórico que tenta dar uma resposta ao fenômeno da violência através do 

endurecimento das leis penais e o agravamento do uso da força se esta for para “o bem da 

coletividade”.  
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Um deles tem como substrato ideais conservadores, associados aos grupos 

hegemônicos da Segurança Pública que percebem os Direitos Humanos como um 

agravante para a crise da segurança. Segundo o entendimento desses setores, o 

respeito aos direitos e à democratização da política criminal tendem a 

contribuir para a impunidade e, consequentemente, para o aumento da violência e 

da criminalidade (CAPOBIANCO; MESQUITA NETO, 2004, apud DIAS, 2014, p. 

42). 

 

 

 Portanto, ainda que tenhamos o Currículo de Formação dos Oficiais da PMPB 

como implementador da Matriz Curricular Nacional, na prática, os alunos ainda não 

visualizam a doutrina de direitos humanos como algo intrínseco ao curso de formação, pois os 

números são categóricos em comprovar essa dubiedade de sentimentos dos alunos quanto a 

atuação de professores na adequação do ensino militar a uma formação de respeito aos 

Direitos Humanos. 

 Uma forma de tentar se chegar mais ao fundo do problema no tocante a 

dificuldade na mudança da metodologia de trabalho dos professores do Curso de Formação de 

Oficiais da PMPB 2014 foi feita através dos itens n
os

16 e 17 do roteiro estruturado, em que o 

quesito 16 indagou: “O professor estimulou o aluno a ter uma postura de atender o público em 

geral com cidadania?”. Com isso, tentou observar se apesar de não haver uma metodologia 

direcionada ao fomento dos direitos humanos nas ações policiais militares, se havia indícios 

de docentes que implementam, ao menos, uma cultura de tratamento das pessoas com 

civilidade; 08 (oito) participantes responderam que “não”; 64(sessenta e quatro) afirmaram 

que “sim, parcialmente”; e 21 (vinte e um) disseram que “sim, plenamente”. Em termos de 

porcentagem, vemos que a grande massa de alunos considerou que existe a presença de 

professores que estimulam aos mesmos que estes tenham um comportamento de atender ao 

público em geral com um mínimo de respeito, conforme gráfico abaixo: 
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GRÁFICO 17: Gráfico que se refere ao estímulo ao aluno em ter uma postura de atender o público em geral com cidadania 

baseados nos dados da questão 16. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Essa situação vem a demonstrar que embora a metodologia de trabalho ainda seja 

muito baseada nos moldes militares tradicionais, há professores que tem mostrado algum 
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empenho no aspecto de mudança na postura de atendimento ao público. Mesmo considerando 

que essa deveria ser uma prática unânime entre todos os docentes, o Curso de Formação de 

Oficiais da PMPB, devido a sua peculiaridade de curso militar, acaba por restringir os 

avanços de uma filosofia mais democrática e humanizada dentro de sala de aula, 

principalmente pela insegurança de vários professores em adotar tal postura diante de uma 

instituição que ainda é vista como aquela que deve lutar contra os bandidos e que bandido 

bom e bandido morto, retirando qualquer incentivo de um tratamento com mais cidadania. 

 Para tentar enfatizar a deficiência na relação entre o professor e aluno dentro da 

instituição, posto ser um dos fatores que justamente prejudica o desenvolvimento de uma 

posição mais humanizada de atendimento ao público em geral, perguntou-se o seguinte na 

questão nº 17: “Como o(a) Senhor(a) avalia essa interatividade entre professor-aluno com 

vistas a tornar o futuro policial um agente que respeita o público em geral e o trata com 

cidadania?”. Pelas respostas, 15 (quinze) disseram que era “limitada” a interação entre as 

partes; 33 (trinta e três) responderam que era “razoável” essa relação; 37 (trinta e sete) 

assinalaram como “boa”; e 08 (oito) ficaram com a alternativa “excelente”. Pelo gráfico a 

seguir, nota-se que uma boa parte dos alunos não se sentia bem com a relação tida com o 

professor, senão vejamos: 
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GRÁFICO 18: Gráfico referente à interatividade professor-aluno baseado nos dados da questão 17. 

Fonte: Pesquisa de Campo.  

 

 

 Somando-se a proporção dos que consideraram “limitado” aos que consideraram 

“razoável”, vê-se que a insatisfação foi numerosa (51,61%); isso só reforça a ideia de que o 

militarismo, além de uma posição tradicionalista do professor em sala de aula como percebida 

nas questões anteriores, não contribui para uma mudança de postura do próprio aluno, pois se 

este não vivencia um ambiente de aprendizagem que fomente a construção do saber voltado 

ao respeito ao próximo, ao contrário, só percebe um ambiente de imposição de ideias pela 

hierarquia, não há motivação em adotar uma postura diferente fora da instituição militar.  
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O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua 

inquietude, a sua linguagem, mais precisamente a sua sintaxe e a sua prosódia; o 

professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha no seu 

lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se 

exime do cumprimento de seu dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à 

experiência formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente 

éticos de nossa existência (FREIRE, 1996, p.59-60). 

 

 

 Portanto, se esta relação professor/aluno não gera no futuro policial o sentimento 

de respeito ao público em geral, não há como ver uma segurança pública diferente do modelo 

tradicional de Segurança Interna que historicamente vem sendo aplicada no país; não há 

possibilidade de inspirar nos futuros policiais militares o sentimento de serem promotores dos 

direitos humanos. “Só se educa em direitos humanos quem se humaniza e só é possível 

investir completamente na humanização a partir de uma conduta humanizada” 

(BALLESTRERI, apud TAVARES, C., 2007, p. 487). 

 

3.1.2.8 O trabalho realizado pela Coordenação do Curso de Formação de Oficiais da PMPB 

2014 

 

 As questões 18 (dezoito), 19 (dezenove) e 20 (vinte) do roteiro estruturado 

aplicado ao Curso de Formação de Oficiais da PMPB 2014 tiveram como pressuposto avaliar 

como foi o trabalho da coordenação do curso no intuito de tornar a formação a mais produtiva 

possível, buscando resolver os problemas que pudessem prejudicar crescimento intelectual 

dos alunos. 

 O item 18 (dezoito) tratou do seguinte tema: “Como o(a) Senhor(a) avalia o apoio 

dos coordenadores disciplinares do Curso de Formação de Oficiais durante a realização do 

curso?”. O Coordenador Disciplinar é um Oficial PM que fica encarregado de acompanhar 

uma turma em formação, de modo a verificar a conduta disciplinar dos alunos da referida 

turma. Geralmente, cada turma em formação tem um Oficial PM à frente para orientar a 

conduta dos alunos dentro e fora de sala de aula. Dentre as alternativas existentes 34 (trinta e 

quatro) responderam que era “limitado” o apoio do coordenador disciplinar; 28 (vinte e oito) 

assinalaram como sendo “razoável”; 28 (vinte e oito) como sendo “bom”, e 03 (três) como 

“excelente”. 

 Pelos dados obtidos, chegamos ao seguinte gráfico: 
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GRÁFICO 19: Gráfico referente ao apoio da coordenação disciplinar junto aos alunos, baseados nos dados da questão 18. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Pelo gráfico acima, percebe-se um forte descontentamento dos alunos em relação 

aos coordenadores disciplinares do CFO/2014. De forma incontestável, somando-se as 

alternativas “limitado” e “razoável”, chegamos a um percentual de 66,67% (sessenta e seis 

vírgula sessenta e sete por cento) do total de participantes, o que demonstra que a grande 

maioria não esteve satisfeita com o tipo de suporte oferecido pela coordenação disciplinar 

para melhorar o aprendizado durante o curso. Ainda que, por dedução, o “Coordenador 

Disciplinar” tenha o papel de “disciplinar” as condutas dos alunos, esta função não precisa ser 

utilizada de forma inflexível e com rispidez aos alunos, como se previa nos manuais 

tradicionais de formação militar. Aquela velha imagem dos filmes americanos de um 

Sargento gritando com os recrutas e estes dizendo “Sim, Senhor” não mais se aplica aos 

dias atuais em que o profissional de segurança pública está sendo treinado (e não forjado) para 

tratar com pessoas nas ruas, e na maioria das situações do cotidiano o policial vai poder 

resolver o conflito através da conversa, e não de gritos com os cidadãos. Deste modo, não se 

admite mais nos dias atuais profissionais que mantenham esta postura com os alunos, ainda 

que seja dentro de um curso de formação militar. A disciplina pode ser estabelecida muito 

mais pelo respeito a que os alunos tem por tal profissional do que pela rispidez e autoritarismo 

com o que são tratados. Assim, este é um dos aspectos que merecem uma reflexão para 

melhoria do Curso de Formação de Oficiais e de todos os cursos policiais militares como um 

todo. 

 

 

[...] a formação de educadores que estejam aptos a trabalhar a EDH é o 

primeiro passo para a sua implementação. Ela deve passar pelo aprendizado dos 

conteúdos específico de direitos humanos, mas deve especialmente estar 

relacionada à coerência das ações e atitudes tomadas no dia-a-dia. Sem esta 

coerência, o discurso fica desarticulado da prática e deslegitima o elemento central 

da EDH: a ética (TAVARES, C., 2007, p. 487) (grifos nossos). 
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 Seguindo com a análise sobre a coordenação do CFO/2014, perguntou-se aos 

alunos do Curso de Formação de Oficiais 2014 se os gestores do mesmo abriram espaço para 

que os alunos pudessem participar de sua gestão, trazendo sugestões para a melhoria do curso.  

Dos 93 (noventa e três) participantes, 69 (sessenta e nove) disseram que “não”, 24 

assinalaram “sim, parcialmente” e “nenhum aluno” respondeu como “sim, plenamente”. 

 Vejamos como ficou o gráfico desta questão: 
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GRÁFICO 20: Gráfico referente ao espaço oportunizado pela coordenação aos alunos para participarem da gestão, baseados 

nos dados da questão 19. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Infelizmente, o gráfico acima evidencia que a coordenação do CFO/2014 não foi 

bem avaliada quanto à criação de espaços (reuniões, consultas, caixa de sugestões, etc.) para 

participação dos alunos dentro da gestão do curso. Conforme se observou, 74,19% (setenta e 

quatro vírgula dezenove por cento) disseram “sim, parcialmente” à pergunta, sendo que 

25,80% (vinte e cinco vírgula oitenta por cento) se inclinaram pelo “não”. Isto demonstra que 

não houve uma clara abertura para que os alunos pudessem descrever as dificuldades ou 

problemas encontrados durante o curso, fazendo com que não sentissem que havia espaço 

para discussão e resolução conjunta dos problemas; se observarmos que não houve alunos que 

disseram “sim plenamente” (0,00%), veremos que a predominância de um ambiente 

autoritário parece ter sido a constante neste item. 

 Com vistas a saber a qualidade dos espaços por ventura disponibilizados (caso 

houvesse algum) foi elaborado o quesito nº 20, quando foi indagado: “Como o(a) Senhor(a) 

avalia o resultado desse espaço disponibilizado pela coordenação?”, onde as alternativas 

tiveram as seguintes votações: 70 (setenta) disseram que foi “limitado” o resultado do espaço 

oferecido pelas coordenações do curso; 13 (treze) disseram que foi “razoável” os resultados 

auferidos com o espaço disponibilizado; 06 (seis) afirmaram que os resultados foram “bons” e 

apenas 04 (quatro) assinalaram como “excelente” os resultados obtidos com o espaço dado 

pela coordenação. 
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 Isso mostra que um grupo superior de participantes optaram pela não aprovação da 

atuação da coordenação do curso CFO/2014 no que diz respeito a criar uma gestão 

participativa para que os alunos pudessem ofertar suas contribuições na melhoria do curso, 

conforme gráfico abaixo: 
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GRÁFICO 21: Gráfico referente ao resultado do espaço disponibilizado pela coordenação do curso, baseado nos dados da 

questão 20. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 O que podemos concluir deste gráfico é que ainda falta um melhor preparo das 

pessoas indicadas para trabalharem na gestão de um curso, principalmente para a formação de 

futuros profissionais de segurança pública os quais necessitam de um apoio amplo para que a 

sua formação possa ser a melhor possível. Quando verificamos que 75,27% (setenta e cinco 

vírgula vinte e sete por cento) alegam que foi limitado os resultados do espaço oferecido pela 

coordenação para a melhoria do curso, denota-se que é essencial, nos dias atuais, uma 

estrutura organizacional bem constituída para que o desenvolvimento das suas atividades 

ocorra de forma plena.  

 Assim, diretores, coordenadores, professores, funcionários e alunos devem estar 

integrados para que a proposta pedagógica presente no Currículo de Formação possa surtir 

seus efeitos e, assim, o processo de democracia e cidadania seja inserido desde os primeiros 

momentos de vivência do futuro profissional de segurança pública. Destarte, uma visão 

tradicional de gestão baseada na hierarquia e disciplina militares não contribui para o Curso 

de Formação de Oficiais da PMPB que visa, diante do que prevê sua nova filosofia curricular, 

uma formação democrática e cidadã. 

 Faz-se necessário então que os profissionais envolvidos na gestão do referido 

curso tenham um aprofundamento de seus conhecimentos nas áreas de administração, gestão 

escolar, pedagogia, cultura organizacional, etc., de modo que estejam melhor preparados para 

planejarem um curso e possam interagir de forma eficiente com todos os atores envolvidos na 

formação, pois somente com profissionais capacitados e a participação de todos pode-se 
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pensar em um crescimento desta instituição responsável em formar pessoas que cuidarão de 

outras pessoas. 

 

3.1.2.9 A questão da carga horária do Curso de Formação de Oficiais da PMPB em 2014 

 

 O item 21 (vinte e um) veio a indagar dos alunos participantes do CFO/2014 como 

era a avaliação deles no tocante a carga horária oferecida no curso. Dentre as respostas 

possíveis, 08 (oito) alegaram ser “pouca” a carga horária do curso; 27 (vinte e sete) 

consideraram “satisfatória” e 58 (cinquenta e oito) afirmaram ser “excessiva” a carga horária 

disponibilizada. 

 Embora num primeiro momento a ideia de uma maioria esmagadora como a deste 

quesito afirmar que o curso seja extenso, algumas afirmações feitas em sala de aula quando 

este pesquisador estava a aplicar o roteiro estruturado serviram para elucidar a preferência 

desta resposta majoritária. Vejamos inicialmente o gráfico que representa essa maioria: 
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GRÁFICO 22: Gráfico referente a análise da carga horária do CFO/2014 por parte dos alunos do curso, baseados nos dados 

da questão 21. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 A explicação dada por alguns alunos foi de que, na verdade, o que ocorria era uma 

má distribuição de carga horária entre as disciplinas do curso, em que algumas, a exemplo da 

disciplina “Exercícios de Ordem” que possui 150 h/a (distribuída em cinco disciplinas de 30 

h/a) em detrimento de outras consideradas mais essenciais como Doutrina de Policiamento 

Ostensivo que possui apenas 60 h/a (distribuída em duas disciplinas de 30 h/a). Daí a 

explicação de surgirem 8,60% (oito vírgula sessenta por cento) alegando ser pouca a carga 

horária do curso.  

 Outra questão mencionada pelos alunos diz respeito a estrutura do curso, que por 

ser de forma integral (curso no período da manhã e tarde durante a semana) nos três anos de 

formação, sendo que os alunos ainda participam do “estágio” (trabalho policial) nos fins de 

semana, acaba por retirar o tempo para que os alunos possam se dedicar aos estudos dos 
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conteúdos apreendidos nas disciplinas, tornando o Curso de Formação um verdadeiro 

sacrifício; por essa razão foi que surgiram apenas 29,03% (vinte e nove vírgula zero três por 

cento) que acreditam que a carga horária do curso é satisfatória. 

 Assim, percebe-se que muitos gostariam que o CFO/2014 tivesse a carga horária 

modificada não por ser um curso de longa duração, mas que melhor atendesse as necessidades 

para preparar o futuro policial a atuar junto à sociedade. 

 Logo, o sentimento dado pelos alunos é que a carga horária não está excessiva no 

sentido estrito da avaliação, pois o que falta realmente é uma revisão e melhor planejamento 

das atividades que serão postas para os alunos em curso. 

 

3.1.2.10 Observação dos sentimentos dos alunos do CFO/2014 quanto ao curso oferecer base 

suficiente para uma atuação dentro da filosofia dos direitos humanos 

 

 O último item do questionário a ser analisado ficou a cargo da questão nº 22 que 

serviu como um fechamento de todo o raciocínio trabalhado até o presente momento da 

pesquisa: “O Curso de Formação de Oficiais ofereceu base suficiente para sua formação 

profissional voltada a uma atuação dentro de uma filosofia dos direitos humanos?”. 

 Dos 93 (noventa e três) alunos que responderam ao roteiro estruturado, 18 

(dezoito) responderam que “não” ofereceu base suficiente, 69 (sessenta e nove) responderam 

“sim, parcialmente” e 06 (seis) “sim, plenamente”, demonstrando que a linha de trabalho 

adotada pelo Centro de Educação, em termos gerais, segue uma postura de educar e formar 

profissionais de segurança pública comprometidos com seu dever para com a sociedade, visto 

que a maioria dos alunos tiveram essa impressão ao responder este quesito. 
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GRÁFICO 23: Gráfico referente ao sentimento dos alunos do CFO/2014 quanto ao curso oferecer base suficiente para uma 

atuação dentro da filosofia dos direitos humanos, conforme dados da questão 22. 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

 

 

 Em contrapartida, ao observar que 19,35% (dezenove vírgula trinta e cinco por 

cento) dos alunos não se sentiram seguros em afirmar que o Curso de Formação de Oficiais 
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2014 forneceu uma base concreta para uma atuação policial dentro da filosofia dos Direitos 

Humanos é um dado preocupante, pois corrobora o sentimento que viemos observando desde 

os primeiros quesitos desta pesquisa que é a presença ainda marcante no CFO/2014 da 

filosofia tradicional de treinamento militar que prega o combate ao inimigo, em total 

dissonância com os preceitos de Direitos Humanos estabelecidos na Matriz Curricular 

Nacional e no próprio Currículo do referido Curso. 

 Essa disparidade existente entre as orientações trazidas pelas normas 

supramencionadas e aquilo que os alunos vivenciam no cotidiano do curso se deve, em grande 

parte, pela falta de unidade na orientação destinada aos professores e coordenação do curso, 

que diante da ausência de um acompanhamento por parte dos órgãos superiores da Unidade 

Escolar, cada profissional adota uma linha de trabalho que mais se assemelha ao seu perfil, 

onde alguns seguem o tradicionalismo militar e outros adotam uma postura de introduzir a 

filosofia dos Direitos Humanos dentro de sua perspectiva de trabalho. 

 Por conseguinte, faz-se necessário um acompanhamento do trabalho realizado 

junto ao Curso de Formação de Oficiais 2014, pois ficou constatado que houve uma 

significativa mudança na realidade de formação dos policiais militares do Centro de Educação 

da PMPB. Contudo, ainda é muito latente a presença de profissionais que pregam a 

manutenção do modelo tradicional de formação militar, seja por discordar dos novos 

conteúdos estabelecidos nas normativas educacionais, seja por questão de convicção pessoal 

em considerar o sistema em que foi “forjado” o mais adequado para “combater o inimigo da 

sociedade” que aumenta os números da violência cotidianamente. 

 Destarte, é inconteste que o sistema de segurança pública caminha para uma 

modificação em sua estrutura, seja ela interna ou externa. Assim, é importante realizar um 

trabalho de conscientização destes profissionais que ainda resistem aos novos conceitos de 

respeito à democracia e a cidadania, sob pena de prejudicar toda uma gama de profissionais 

que diariamente lutam para modificar essa realidade que ainda se faz tão presente nas 

formações policiais militares. Somente com a colaboração de todos é que poderemos almejar 

uma formação que respeite os direitos e garantias de todos os cidadãos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante de tudo o que foi explanado nos capítulos anteriores, percebeu-se que a 

Polícia Militar, para se chegar ao modelo estabelecido na Constituição Federal de 1988, 

passou por diversos modelos distintos desde a “descoberta do Brasil”; inicialmente voltada à 

defesa territorial, já que no período de 1500 o Brasil ainda era uma terra pouco explorada 

pelos países tidos como “dominantes”, a função primordial do policiamento era proteger o 

país de outras forças estrangeiras que estavam a chegar pelo Brasil naquele período, ou seja, 

muito semelhante ao papel das Forças Armadas nos dias atuais. Contudo, já se podia observar 

que desde aquela época a principal característica que uma força de segurança possuía ao ser 

criada era a da preservação dos interesses de uma classe dominante (no caso a nobreza 

portuguesa) sobre determinado espaço territorial contra qualquer dissidente de suas vontades. 

 A partir do desenvolvimento das cidades e a deficiência das tropas de linha (nome 

dado ao Exército da época) em se fazer presente em todas as localidades tidas como 

“civilizadas”, foi necessário a criação de uma força de segurança local que pudesse proteger 

os moradores não só de possíveis ataques externos, mas que garantissem a ordem pública 

entre os mesmos. Surge então o primeiro esboço de um sistema de segurança pública em que 

pessoas locais eram destinadas a cuidar da segurança dos quarteirões de suas residências. 

 Desta forma, o policiamento era realizado por pessoas comuns que não possuíam 

qualquer treinamento para atuar como policiais, o que sem dúvida gerava inúmeras situações 

arbitrárias ou mesmo violentas por parte de quem estivesse a fazer o policiamento. Com o 

crescimento das cidades esse sistema de policiamento precisou de modificações para se 

adequar a demanda cada vez maior por segurança. Parte-se, então, para a profissionalização 

da segurança pública, em que pessoas eram convocadas para atuarem como policiais e 

recebiam treinamento das chamadas tropas de linha. Assim, constata-se que o treinamento 

militar sempre foi a base do ensinamento daqueles que tinham que exercer a segurança 

pública das localidades. 

 Embora em alguns momentos históricos tenham surgido modelos que inspirassem 

um polícia com características mais civis, como foi o caso de 1831 quando surgiram as 

Guardas Municipais Permanentes e o de 1866 com os chamados Guardas Cívicos, esses 

modelos não tiveram êxito em suas formulações tanto por não apresentarem um bom trabalho 

(pois a própria população reclamava da violência e arbitrariedade de tais policiais) quanto que 

o modelo militar sempre inspirava mais confiança aos governantes diante da filosofia da 

“hierarquia e disciplina” que tornava os policiais melhores subordinados aos superiores e 
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excelentes executores de ordens, ainda que arbitrárias. Este fato é uma característica marcante 

que pode ser comprovado em vários períodos históricos, a exemplo da revolta de 1930, 

quando o então presidente Getúlio Vargas tratou logo de subordinar as forças de segurança 

estaduais aos desígnios do Exército, conforme a Constituição da República de 1934, de forma 

a tornar as polícias instrumentos de cumprimento de ordens dos detentores de poder e não 

necessariamente protetores dos interesses do povo.  

 Assim, a polícia surgiu como uma estrutura que sempre tratou de resguardar os 

interesses dos governantes (da nobreza portuguesa até a instituição de governadores e 

presidentes da República), sendo que o interesse da grande massa populacional nunca fora a 

prioridade para este órgão. É inclusive notória esta característica quando observamos que o 

Brasil passou por dois períodos ditatoriais (1937 a 1945 e 1964 a 1985) e nessas épocas a 

polícia militar sempre fora um instrumento voltado aos desígnios dos governantes em 

detrimento da sociedade, gerando violência e arbitrariedades contra a sociedade que mesmo 

após a Constituição de 1988 que estabeleceu o início do período democrático brasileiro, os 

efeitos do militarismo de tais épocas ainda eram algo muito presente na mentalidade das 

pessoas e na própria conduta do policial militar que só muito recentemente vem tendo uma 

orientação diferente quanto ao fundamento da ação policial. 

 Apesar da situação brasileira em que a polícia sempre fora sinônima de proteção 

dos interesses da classe dominante, esta é uma situação que podemos afirmar que faz parte da 

história mundial, posto que o Brasil só tem sua história marcada a partir de 1500, sendo que 

para os demais países essa cultura de dominação de um pequeno grupo de pessoas sobre os 

demais sempre fora algo muito presente em todas as civilizações. 

 A mudança neste paradigma começou a ser observado a partir da criação do 

chamado “Estado Moderno” em que alguns países passaram por revoltas populares que 

demandaram uma mudança na concepção dos direitos para os povos. Foi o caso da França que 

em 1789 passou por uma intensa guerra civil e que gerou um das mais antigas declarações de 

direitos humanos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que trouxe uma nova 

forma de visualizar a segurança pública, pois trazia o primeiro indício de que as forças de 

segurança criadas deveriam ser direcionadas para o bem de todos e não para uma pequena 

parcela de pessoas que estivessem à frente do poder. 

 Destarte, essa mudança de concepção para a segurança pública foi algo que se 

construiu dentro das civilizações seguintes e que resultou num crescimento de países que 

buscaram afirmar que os direitos fundamentais deveria ser a prioridade de qualquer nação. 

Assim, surgem vários documentos emblemáticos sobre direitos humanos como foi a 
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Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que demonstrou a preocupação mundial 

em respeitar os seres humanos após a Segunda Guerra Mundial. 

 Para o Brasil, ainda que as diversas Constituições Republicanas criadas tenham, 

em algum aspecto, disposto algum artigo sobre direitos humanos, a realidade sobre a 

segurança pública, como dito acima, nunca foi de se preocupar com os interesses da 

coletividade e sim daqueles que detinham o poder (seja ele o governamental ou econômico). 

 Por conseguinte, uma nova visão sobre Segurança Pública no Brasil só foi 

observada após 1988, quando o Brasil passou a referendar os tratados internacionais sobre 

direitos humanos e a incorporá-los ao ordenamento jurídico brasileiro. A partir de então 

surgiram projetos que visaram a mudança na concepção da atuação policial no Brasil, 

sobretudo no tocante ao policiamento ostensivo realizado pela polícia militar. Um dos 

projetos de maior relevância foi o Programa Nacional de Direitos Humanos de 1996 (que 

recebeu várias versões posteriores) que tratou de vários aspectos sobre a proteção da 

dignidade humana. Com isso, fomentou-se várias ações para tentar modificar a estrutura de 

formação dos policiais militares brasileiros; uma delas foi a criação da Matriz Curricular 

Nacional para Formação de Profissionais de Segurança Pública que mudou os currículos de 

formação policial de todo o Brasil, uma vez que estas não tinham um parâmetro unificado de 

formação, onde cada Estado Membro seguia o seu próprio modelo; no caso da Polícia Militar, 

por ainda ter suas bases de formação orientadas pelo Exército, seus currículos seguiam todos 

os parâmetros institucionais das Forças Armadas, o que era deveras prejudicial para uma 

atuação policial voltada à proteção da sociedade. Assim, essas normativas trouxeram a 

necessidade de que cada academia de formação policial no Brasil se adequasse a nova 

filosofia estabelecida para a segurança pública. 

 No caso da Paraíba, embora com as mudanças na concepção de formação 

supramencionadas, uma real modificação curricular para se adequar aos novos parâmetros de 

formação só iniciaram a partir do ano de 2000, quando fizeram mudanças no Currículo de 

Formação dos Oficiais da Paraíba para incluir a Disciplina Direitos Humanos como conteúdo 

obrigatório para a formação policial militar. Essa mudança representou a primeira inserção do 

tema de proteção dos direitos e garantias fundamentais do cidadão na formação policial, o que 

sem dúvida retratava a evolução social que exigia cada vez mais um policial que atuasse em 

prol da sociedade como um todo e não apenas para uma pequena parcela desta. 

 Deste modo, o Currículo de Formação dos Oficiais da Paraíba, com vistas a 

melhorar o treinamento dos policiais militares, passou por novas modificações na sua 

estrutura curricular com vistas a tornar a temática de direitos humanos não apenas uma 
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disciplina curricular, mas algo que fosse inerente a todas as disciplinas presentes no Currículo 

de Formação. Assim, a partir de 2009, houve uma tentativa de estabelecer a 

interdisciplinaridade dos conteúdos de direitos humanos em todas as disciplinas do currículo, 

inserindo temas como “Comportamento Coletivo e Movimentos Sociais”, “Minorias Sociais e 

Criminalidade”, “Direitos e Cidadania”, etc. (PARAÍBA, 2009, p. 23) que demonstram a 

preocupação em ter um currículo o mais próximo possível do que exige a normativa nacional 

sobre a formação policial. 

 Porém, ter um currículo que busca a aplicação dos fundamentos de direitos 

humanos não é sinônimo de uma formação democrática e cidadã dos policiais militares; para 

tanto, faz-se necessário que os profissionais responsáveis pela formação dos futuros Oficiais 

da Polícia Militar da Paraíba adotem a filosofia de respeito aos direitos e garantias 

fundamentais como preceitos intrínsecos de seu trabalho. Na pesquisa realizada junto ao 

CFO/2014 percebe-se nitidamente que há ainda uma contradição entre os profissionais 

responsáveis pela formação policial em que alguns buscam o implemento de materializar os 

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição de 1988 como base de sua 

atuação, e outros seguem a teoria da formação tradicional militar, com base na filosofia 

advinda das Forças Armadas. É louvável perceber que já existe uma perspectiva de mudança 

no perfil de formação dos Policiais Militares da Paraíba, diante da história tão recente dos 

direitos humanos na história política e social brasileira.  

 Não obstante, essa mesclagem de posturas de trabalho cria para o aluno em 

formação um conflito de sentimentos, afinal, percebe que existe uma formação direcionada 

por alguns para o tratamento das pessoas com democracia e cidadania, ao passo em que sente 

na conduta de outros que este conhecimento que está recebendo não passará do campo 

teórico, pois uma boa parte daqueles que estão na atividade policial não conseguem atuar 

numa filosofia de respeito aos direitos humanos, mas sim de combate aos inimigos da Ordem 

Social.  

 Portanto, o maior problema em introduzir a filosofia de direitos humanos na 

atividade policial e reduzir o militarismo tradicional nas suas ações está na própria estrutura 

de formação do policial militar, pois não se pode ter profissionais que não seguem ao próprio 

Currículo de Formação da Instituição. 

 É preciso que os responsáveis pela gestão da Segurança Pública na Paraíba tenham 

uma melhor postura quanto à escolha dos profissionais que vão atuar junto aos cursos de 

formação policial. É fundamental que estes profissionais tenham um perfil diferenciado 

voltado ao implemento de uma filosofia humanitária para que os futuros policiais sintam 
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daqueles que estão à frente da formação qual deve ser a postura que os mesmos deverão 

adotar ao sair do ambiente acadêmico. Se na própria instituição de formação há profissionais 

que não aplicam no seu cotidiano o respeito à dignidade da pessoa humana e o tratamento 

democrático de todas as pessoas sem distinção, não há como o futuro policial acreditar que a 

teoria a qual está sendo aprendida será a realidade na atuação policial posterior. Somente uma 

mudança interna consistente será capaz de criar um ambiente de estudos propício ao 

desenvolvimento de um profissional da Segurança Pública com uma formação voltada a 

atender o público em geral com cidadania, buscando ser um promotor dos direitos e garantias 

fundamentais presentes na Constituição Democrática de 1988. 
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Prezado(a) Senhor(a):  

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário 

de forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder 

este questionário, é muito importante que o(a) Senhor(a) compreenda as informações e 

instruções contidas neste documento. Os pesquisadores deverão responder todas as suas 

dúvidas antes que o(a) Senhor(a) se decidir a participar. O(a) Senhor(a) tem o direito de 

desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder 

os benefícios aos quais tenha direito.  

Objetivo do estudo: análise do sistema de ensino oferecido aos alunos do Curso de Formação 

de Oficiais – CFO/2014 se este se adéqua às exigências atuais de uma formação democrática e 

voltada aos direitos humanos de acordo com as normas nacionais e internacionais de proteção 

e respeito aos Direitos Humanos. 

Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá apenas no preenchimento deste 

questionário, respondendo às perguntas formuladas que abordam. 

Benefícios: Esta pesquisa trará maior conhecimento sobre o tema abordado, bem como 

contribuindo para o aprimoramento das futuras ações de treinamento e crescimento da sua 

instituição. 

Riscos: O preenchimento deste questionário não representará qualquer risco de ordem física 

ou psicológica para o Senhor(a).  

Sigilo: As informações fornecidas por o(a) Senhor(a) terão sua privacidade garantida pelos 

pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem divulgados em qualquer forma.  

Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, eu ___________________________ 

___________________________________,estou de acordo em participar desta pesquisa, 

assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas.  

João Pessoa, ____/______/________ 
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____________________________     __________________________  

      Assinatura       Nº de identidade  

 

William Jack Silva Batista 

Pesquisador Responsável 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

NÚCLEO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA 

 E DIREITOS HUMANOS – 2013/2014 
 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

  Caros policiais! 

 

 A fim de atender as exigências curriculares para o trabalho monográfico do CURSO 

DE ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS – 

2013/2014, elaboramos o presente instrumento de pesquisa com o objetivo de coletar dados 

para defender em nosso trabalho de conclusão de curso a análise do sistema de ensino 

oferecido aos alunos do Curso de Formação de Oficiais – CFO/2013-2014, como forma de 

atender às exigências atuais de uma formação democrática e voltada aos direitos humanos. 

  Dirigimo-nos a V. Sa. para solicitar seu prestimoso tempo e opinião, respondendo de 

forma sincera e objetiva ao questionário proposto, baseado na sua experiência profissional e 

pessoal, salientando que não é preciso assinar este questionário e que os dados obtidos, de 

acordo com a Ética, não serão divulgados. 

 Sua opinião é importante para o aprimoramento das futuras ações de treinamento e 

crescimento da sua instituição. 

Desde já agradecemos a sua colaboração, colocando-nos a seu inteiro dispor para 

qualquer esclarecimento. 

 

I. Instruções: 

  A) Assinale apenas uma alternativa em cada resposta. 

  B) O tempo disponível para responder o presente questionário é de aprox. 30min. 

 

II- Identificação: 

 

1) O (a) Senhor(a) é do sexo... 

A ( ) Masculino   B ( ) Feminino 

 

2) Sua idade está em qual dessas faixas: 

A ( ) de 18 a 21 anos B ( ) de 22 a 25 anos C ( ) de 26 a 30 anos  

D ( ) de 31 a 35 anos. 

 

3) Até que grau de escolaridade o(a) Senhor(a) chegou? 

A ( ) segundo grau completo 

B ( ) superior incompleto  - está cursando? ( ) sim ( ) não 

C ( ) superior completo  

D ( ) pós graduação 

 

4) O(a) Senhor(a) está cursando qual ano do CFO? 

A ( ) 1º Ano 

B ( ) 2º Ano 

C ( ) 3º Ano 
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III- Dados Relacionados ao Curso 

5) O conteúdo apresentado neste Curso de Formação de Oficiais atende(u) às suas 

expectativas?  
( ) Não, 

( ) Sim, parcialmente, 

( ) Sim, plenamente. 

6) Como o(a) Senhor(a) avalia este curso?  
( ) Ruim, 

( ) Razoável, 

( ) Bom, 

( ) Excelente. 

7) As atividades propostas durante as aulas (internas e externas) contribuíram para o 

seu aprendizado para uma formação voltada a atender o público em geral com 

cidadania?  
( ) Não, 

( ) Sim, parcialmente, 

( ) Sim, plenamente. 

8) Como Senhor(a) avalia as atividades propostas?  
( ) Ruim, 

( ) Razoável, 

( ) Bom, 

( ) Excelente. 

9) O material didático (apostilas, vídeos, textos, etc.) contribuiu para o seu aprendizado 

para uma formação voltada a atender o público em geral com cidadania?  
( ) Não, 

( ) Sim, parcialmente, 

( ) Sim, plenamente. 

10) Como o(a) Senhor(a) avalia o conteúdo do material didático?  
( ) Ruim, 

( ) Razoável, 

( ) Bom, 

( ) Excelente. 

11) Como o(a) Senhor(a) avalia sua participação no curso?  
( ) Limitada, 

( ) Razoável, 

( ) Boa, 

( ) Excelente. 

12) Como o(a) Senhor(a) avalia a atuação dos professores nas aulas, no sentido de tornar 

o aprendizado direcionado a uma formação democrática e cidadã?  
( ) Limitada, 

( ) Razoável, 

( ) Boa, 

( ) Excelente. 
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13) Como o(a) Senhor(a) avalia a atuação dos palestrantes durante o curso no sentido de 

tornar o aprendizado direcionado a uma formação democrática e cidadã?  
( ) Limitada, 

( ) Boa, 

( ) Razoável, 

( ) Excelente. 

14) O professor foi importante para o processo de aprendizagem no sentido de tornar o 

aluno preparado para atuar de forma democrática e cidadã?  
( ) Não, 

( ) Sim, parcialmente, 

( ) Sim, plenamente. 

15) Como o(a) Senhor(a) avalia o desempenho dos professores em adequar o ensino 

militar a uma formação voltada aos direitos humanos?  
( ) Limitada, 

( ) Razoável, 

( ) Boa, 

( ) Excelente. 

16) O professor estimulou o aluno a ter uma postura de atender o público em geral com 

cidadania?  
( ) Não, 

( ) Sim, parcialmente, 

( ) Sim, plenamente. 

17) Como o(a) Senhor(a) avalia essa interatividade entre professor-aluno com vistas a 

tornar o futuro policial um agente que respeita o público em geral e o trata com 

cidadania?  
( ) Limitada, 

( ) Razoável, 

( ) Boa, 

( ) Excelente. 

18) Como o(a) Senhor(a) avalia o apoio dos coordenadores disciplinares do Curso de 

Formação de Oficiais durante a realização do curso?  
( ) Limitado, 

( ) Razoável, 

( ) Bom, 

( ) Excelente. 

19) A coordenação do Curso de Formação de Oficiais abriu espaço (reuniões, consultas, 

caixa de sugestões,...) para os alunos participarem da gestão do curso?  
( ) Não, 

( ) Sim, parcialmente, 

( ) Sim, plenamente. 

20) Como o(a) Senhor(a) avalia o resultado desse espaço disponibilizado pela 

coordenação?  
( ) Limitado, 
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( ) Razoável, 

( ) Bom, 

( ) Excelente. 

21) Como o(a) Senhor(a) avalia a carga horária disponibilizada para a realização do 

Curso?  
( ) Pouca, 

( ) Satisfatória, 

( ) Excessiva. 

22) O Curso de Formação de Oficiais ofereceu base suficiente para sua formação 

profissional voltada a uma atuação dentro de uma filosofia dos direitos humanos? 
( ) Não, 

( ) Sim, parcialmente, 

( ) Sim, plenamente. 

23) O conteúdo transmitido durante o curso está coerente com uma atividade 

profissional destinada a respeitar os direitos dos cidadãos?  
( ) Não, 

( ) Sim, parcialmente, 

( ) Sim, plenamente. 

24) As diretrizes, métodos, técnicas e procedimentos apresentados pelo Curso de 

Formação de Oficiais estão coerentes com a formação de uma polícia democrática que 

respeita os direitos dos cidadãos?  
( ) Não, 

( ) Sim, parcialmente, 

( ) Sim, plenamente. 
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