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RESUMO 

 

Esta Monografia versa sobre a legislação de ensino da Polícia Militar do Estado do Rio 

Grande do Norte (PMRN), dentro de uma perspectiva de reformulação das normas, leis e 

estrutura organizacional. A formação policial militar desse estado é institucionalizada a partir 

da sua criação, no ano de 1834. Os primeiros passos da preparação profissional dos policiais 

militares norte-riograndenses começaram a ser sistematizados no início do século passado, 

quando ocorreram as primeiras instruções, sobretudo com o objetivo de reduzir um nível de 

analfabetismo que era latente, não apenas na Corporação, mas em parcela significativa da 

população brasileira. No entanto, sua sistematização só irá ocorrer a partir de 1936, ano em 

que o Curso de Candidatos de Oficiais (CCO) é instituído para preparar os policiais menos 

graduados aos níveis de oficiais. Nessa perspectiva, o trabalho faz um resgate histórico de 

como se institucionalizou os sistemas de ensino no Brasil, buscando, paralelamente, analisar 

cada contexto histórico-político-sócio-cultural que nortearam as ações no ensino policial 

militar, no estado, sem perder de vista os acontecimentos nacionais. Como forma de 

consubstanciar as premissas que fundamentaram este trabalho, foi realizada uma pesquisa 

documental nos anais da PMRN, no primeiro semestre de 2011, em particular, na Diretoria de 

Ensino, órgão, atualmente, responsável pelo planejamento, coordenação e fiscalização das 

políticas educacionais, bem como em outras Coirmãs e, ainda, através de legislações 

pertinentes, disponível na Internet. Na tentativa de compreender as especificidades do sistema 

ensino policial militar é usado como recurso metodológico a analogia, visto que, a temática 

em epígrafe é relativamente nova nos estudos acadêmicos. Nesse contexto, lança-se mão da 

legislação educacional de outrora, bem como das fundamentações existentes, atualmente, na 

Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases, em vigor. Ampliando a compreensão de 

Educação, também, utiliza-se com pano de fundo a problemática da violência, banalizada 

midiaticamente no Brasil. O trabalho faz uso de referenciais teóricos que buscam abarcar a 

diversidade e a especificidade que norteiam o processo formativo dos operadores da 

segurança pública, especialmente, buscando compreender como são construídas tais políticas. 

Em síntese, é feita uma proposta de reformulação na legislação de ensino na PMRN, 

otimizando os meios e recursos estruturais já existentes, medida esta que poderá ser 

implementada em outras Coirmãs que visem criar ou reestruturar o sistema de ensino de suas 

Corporações.  

 

Palavras chaves: Polícia Militar. Sistema de Ensino. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
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 RÉSUMÉ 
 

Cette monographie se concentre sur l'école de droit de la Police Militaire de Rio Grande do 

Norte (PMRN), dans une perspective de l'élaboration des règles, des lois et la structure 

organisationnelle. La formation de la police militaire est institutionnalisée que l'état de sa 

création en l'an 1834. Les premières étapes de la formation professionnelle de la police 

militaire norte-riograndense a commencé à être systématisé dans le début du XXe siècle, 

quand la première instruction, en particulier dans le but de réduire le niveau d'analphabétisme 

qui était latente, non pas simplement dans la la police militaire, mais en proportion importante 

de la population. Toutefois, sa systématisation ne prendra effet en 1936, le cours des 

aspirants-officiers (CCO) est créé pour préparer le junior policiers niveaux. Dans cette 

perspective, le travail est une revue historique des systèmes d'éducation institutionnalisés 

façon au Brésil, visant à la fois examiner chaque contexte historique, les actions politiques et 

socio-culturels qui ont guidé l'école de police militaire en l'état, sans perdre de 

vue événements nationaux. Afin d'étayer les hypothèses qui sous-tendent ce travail, une 

enquête a été menée dans les annales de PMRN documentaire dans la première moitié de 

2011, en particulier, le Conseil de l'éducation, l'organisme actuellement responsable de la 

planification, la coordination et la supervision des politiques éducatives, ainsi que d'autres 

sœurs, et aussi à travers la législation pertinente, disponible sur l‘Internet. Dans une tentative 

pour comprendre les spécificités du système scolaire de la police militaire est utilisée comme 

une analogie de ressources méthodologiques, puisque le sujet est relativement nouveau au-

dessus dans les études universitaires. Dans ce contexte, elle a employé la législation sur 

l'enseignement du passé ainsi que les fondations qui existent aujourd'hui dans la Constitution 

Fédérale et la Loi de Directives et Bases en vigueur.L'élargissement de la compréhension de 

l'éducation est également utilisé comme toile de fond la question de la violence, les médias 

banale au Brésil. Le travail fait appel à des cadres théoriques qui cherchent à embrasser la 

diversité et la spécificité pour guider le processus de formation des opérateurs de la sécurité 

publique, surtout à essayer de comprendre comment de telles politiques sont construits. En 

résumé, il ya une proposition de refonte de l'école de droit en PMRN, en optimisant les 

ressources et les ressources structurelles mesure existante qui peut être mis en œuvre dans 

d'autres sœurs qui vise à créer ou à restructurer le système éducatif de leurs sociétés. 

 

Mots-clés: Police Militaire. Système d'Éducation. Droit des directives et Bases de l'Éducation. 
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"A principal meta da educação é criar homens que 

sejam capazes de fazer coisas novas, não 

simplesmente repetir o que outras gerações já 

fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores. A segunda meta da educação é 

formar mentes que estejam em condições de criticar, 

verificar e não aceitar tudo que a elas se propõe." 

(Jean Piaget (1896-1980)) 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Contemporaneamente, segurança, em sentido lato, tem sido explorada 

indiscriminadamente na tessitura social, tornando-se um dos principais temas de debates e 

discussões em todas as camadas da sociedade. Seja segurança em escala internacional, em 

face dos inúmeros eventos provocados por terroristas isolados, ou grupos extremistas, seja em 

nível nacional, tratando-se, especificamente, de segurança pública, onde são notórios 

acontecimentos bizarros e, até mesmo, inusitados.  

Ataques às instalações de segurança, como os ocorridos em São Paulo, em maio 

de 2006, dão pistas de que o sistema de segurança pública brasileiro, talvez esteja em colapso. 

Fatos como estes têm sido explorado cotidianamente na mídia e, também através do cinema. 

Um dos mais conhecidos, no Brasil e também no exterior, foi o filme ―Salve Geral
1
‖, que 

retratou o domínio das milícias, no estado de São Paulo, ensejando medidas mais 

contundentes por parte dos órgãos de segurança daquele estado, inclusive com a participação 

da Força Nacional
2
 e das Forças Armadas, denunciando a incapacidade do aparato estadual 

em dar conta do caos gerado a partir de uma longa história de ausência do Estado em prover 

direitos basilares do cidadão, denominados wellfare state
3
.  

Nessa perspectiva, todas as camadas sociais brasileiras cotidianamente, em face 

do incremento, ou pelo menos, de uma maior publicização da violência, por parte da mídia, 

em especial, a televisada, que diária e incisivamente traz à tona a problemática da violência, 

mostrando suas mais perversas formas de manifestação
4
, a partir de uma ótica extremamente 

                                                 
1
 Esta obra (2009), do diretor Sérgio Rezende, registra através do filme uma série de ataques à cidade, 

vindo de uma organização criminosa surgida em São Paulo desde o início dos anos 90, do século 

passado. 
2
 Considerando o disposto nos Arts. 144 e 241 da Constituição Federal agregado ao princípio de 

solidariedade federativa que orientou o desenvolvimento das atividades do Sistema Único de 

Segurança Pública, o Governo Federal expediu o Decreto nº 5.289 de 29 de novembro de 2004.  Este 

Decreto teria o condão de disciplinar as regras de organização e funcionamento da administração 

pública federal para o desenvolvimento do programa de cooperação federativa denominada Força 

Nacional de Segurança Pública, pelo qual poderiam voluntariamente aderir os estados interessados, 

por meio de atos formais específicos. Pelo disposto no Decreto, a Força Nacional de Segurança 

Pública somente poderá atuar em atividades de policiamento ostensivo destinadas à preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 
3
 O termo foi cunhado nos idos da primeira metade do século XX, pelo inglês John Keynes, para 

descrever o papel do Estado em prover direitos essenciais ao cidadão. Teoria posteriormente bastante 

criticada pelo Neoliberalismo que prega, em sua essência, a presença de um Estado mínino, 

primando pela capacidade individual do indivíduo.  
4
 A partir da década de 90 do século passado, programas de cunho, eminentemente, sensacionalistas, 

voltados para o enforque da violência ocupam espaços em horários nobres na programação da 

televisão brasileira. Com o intuito de mostrar a violência como um problema meramente policial, 
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banalista, a qual, inclusive, aos menos instruídos, pode funcionar como fator catalisador de 

incremento de anomia social
5
 e, consequentemente, de mais violência. 

Todavia, no que concerne a um debate mais acurado das reais causas que 

fomentam e a alimentam o fenômeno da violência, essas acaloradas discussões permanecem 

no campo das ilações e das retóricas simplistas, deixando a cargo da Academia o 

aprofundamento, o rigor e o rebuscamento acerca de como a violência se efetiva no seio da 

sociedade brasileira. Muito embora, algumas teorias produzidas a partir de pesquisas 

científicas, por vezes tenham tido sua credibilidade postas em xeque, em face de inúmeras 

controversas que as constituem. (DUBNER; LEVITT, 2005). 

Nessa perspectiva, muitos pesquisadores, sobretudo das Ciências Humanas 

(Sociologia, Antropologia, Pedagogia e, até mesmo, da Política e do Direito) realizam suas 

pesquisas e produzem suas teorias em busca da compreensão dos processos sociais que 

incrementam os índices alarmantes da violência e da criminalidade, praticados 

cotidianamente. 

Pensando para além das múltiplas facetas sociais que contribuem para o 

incremento do fenômeno aqui analisado, mas, sobretudo, compreendendo que as agências de 

segurança
6
, necessariamente estão inseridas nesse processo de controle social e que precisam 

customizar suas formas de pensar e agir
7
 frente à violência e à criminalidade, não se pode 

conceber tais instituições sem uma séria e sistematizada estrutura educacional que possibilite, 

em primeira instância, uma formação consistente, capaz de possibilitar aos seus integrantes a 

background necessária para o desempenho de sua missão constitucional (BRASIL, 1988), 

bem como, possibilite uma formação continuada, que possa atender às novas demandas 

sociais. 

Portanto, é nessa perspectiva de controle da violência e da criminalidade que se 

insere o contexto da formação dos profissionais da Segurança Pública, isto é, os únicos 

agentes instituídos pelo Estado, respaldados, legalmente, para quando necessário, inclusive, 

                                                                                                                                                         
programas como Aqui e Agora, Cidade Alerta e Linha Direta, (no RN, Patrulha Policial, RN 

Urgente, Caso de Polícia, etc.) para citar os mais conhecidos, contribuíram, significativamente, para 

a banalização da violência. Para um maior aprofundamento sobre o tema, ver: SOUZA FILHO 

(2000) e ainda em SILVA, 2009. 
5
 Conforme Émilie Durkheim, um estado de anomia social pode ser constatado pela impossibilidade 

das estruturas sociais de prover uma relação harmônica na tessitura social, sobretudo caracterizado a 

partir de condutas desviantes, finalizando em conflitos e delitos. Para um maior aprofundamento ver: 

DURKHEIM, 2001. 
6
 Faz-se forçoso esclarecer que esse termo foi originariamente utilizado por Bayley (2006), sendo posteriormente 

utilizado por autores nacionais. 
7
 DURKHEIN, op. cit. 
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fazerem uso de força física e de armas de fogo. Nesse sentido, alguns autores apontam que a 

polícia brasileira é extremamente truculenta e arbitrária, quando no exercício das suas 

funções, dessa forma, fazendo uso de artifícios ilegais ou extra-legais como instrumentos de 

trabalho conforme afirma Tereza Caldeira, apud SILVA (2009). 

Diante desse contexto, situamos nossa inquietação, questionando em que medida 

o sistema educacional da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PMRN) está 

contribuindo para que os operadores de Segurança Pública sejam formados e (re)qualificados 

continuamente? Se há efetivamente um sistema educacional para os PM do Rio Grande do 

Norte? 

Consequentemente, questionamentos secundários, mas, por isso, não menos 

significativos permearam o pano de fundo deste trabalho, possibilitando desta forma a 

estruturação e formatação do mesmo. Isto é, na possibilidade de ser constatado que não haver 

um sistema de ensino dentro da estrutura organizacional da PMRN, buscou-se analisar como, 

efetivamente, essa estrutura organizacional se operacionalizaria? E ainda, nesse sentido, 

questionou-se se a elaboração de políticas educacionais das agências de segurança, em 

particular as militarizadas, considera que o processo ensino-aprendizagem deve ser uma 

prática educativa mais reflexiva (SCHÖN, 2000).  

Tais questionamentos emergem por compreendermos que a construção de uma 

estrutura organizacional ética, coerente, moderna, eficiente e eficaz, dentro de uma visão da 

administração e do gerenciamento de pessoas e recursos pode contribuir, significativamente, 

para a construção de uma Polícia Cidadã, bem como possibilitar a produção de conhecimento 

científico, na seara da segurança pública, capaz de possibilitar a interação com outras 

organizações sociais na fomentação e implementação de políticas públicas de segurança 

pública (ROLIM, 2009). 

É, portanto, a partir dessas premissas, que se tem a compreensão de que 

programas, ou projetos de intervenção devem ser construídos a partir de propostas/pré-

projetos elaborados por membros e/ou colaboradores da instituição em ênfase. Nessa 

perspectiva, necessário se faz para consecução dessas metas, profissionais não apenas 

engajados nas causas institucionais, mas também, profissionais extremamente qualificados e 

conscientes das demandas e responsabilidades sociais da Instituição Policial, que a partir 

dessas hipóteses, só se tornariam exequíveis, dentro de uma estrutura (sistema) organizacional 

eficiente e eficaz de gerenciamento de pessoas e recursos (CHIAVANATO, 2010). No caso 
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em estudo, a educação e a (re)qualificação
8
 continuada desses profissionais de segurança  

pública da PMRN. 

Par dar sentido a essa tarefa de compreender a estrutura educacional da Polícia 

Militar, inicialmente foram necessárias algumas reflexões teóricas acerca da segurança 

pública no país e alguns fatores que contribuíram, significativamente, para a atual concepção 

de violência e criminalidade, dentre as quais a formação dos profissionais de segurança 

pública. 

Com o intuito de se focalizar o sistema de ensino policial e sua formação optou-se 

no segundo capítulo por um regate histórico sobre a educação no Brasil, especificamente, 

como ao longo de nossa história o sistema de ensino foi se institucionalizando como estrutura 

estatal formalmente constituída. Esse regate histórico se deu a partir da Companhia de Jesus, 

passando pelo período regencial e pós Proclamação da República, logo em seguida, com o 

movimento escolanovista e ditatorial (1964-1985), chegando, finalmente, à Carta Magna de 

1988, eclodindo na atual Lei de Diretriz e Bases da Educação Brasileira. 

No terceiro capítulo é feita uma contextualização acerca da formação policial 

militar no Brasil e, também, um resgate histórico do processo ensino-aprendizagem na Polícia 

Militar do Estado do Rio Grande do Norte (PMRN). Em um segundo momento, traçou-se um 

panorama do ensino policial atualmente no país. Como desfecho da seção, analisou-se a 

estrutura organizacional da PMRN, com o intuito de se aproximar da realidade existente, 

primando, sobretudo, pelo afastamento metodológico do objeto em estudo. 

Por ocasião da conclusão do trabalho, no quarto e último capítulo foram 

analisadas as legislações e normatizações de ensino em cinco Polícias Militares: Minas 

Gerais, São Paulo, Paraíba, Amazonas e Distrito Federal, paralelamente analisando o contexto 

sócio-histórico-cultural em que cada mudança educacional estava inserida, bem como à luz da 

LDB, buscando compreender suas influências e equivalências com o ensino policial militar. 

É, portanto, na última subseção deste capítulo o ponto culminante do trabalho 

proposto, no qual a pesquisa aflora com a problematização das hipóteses apresentadas 

inicialmente. Nesse ínterim, foram apresentadas as conclusões encontradas na pesquisa, os 

conflitos e convergências existentes na legislação do ensino policial do estado, donde surge 

uma proposta de otimização na estrutura organizacional PMRN. 

    

                                                 
8
 Este termo recorrentemente será utilizado no limiar do trabalho. Sempre que este vocábulo for 

utilizado com o prefixo ―(re)‖ significará que na nossa concepção a qualificação inicial dos 

profissionais em comento não aconteceu, ou foi deveras precária. 
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2 SISTEMAS DE ENSINO NO BRASIL 

 

O Brasil, desde a sua institucionalização como nação independente, já contou com 

vários modelos de organização educacional. Muitos estudos investigaram e analisaram como 

se deu o processo de organização do ensino brasileiro. Nesse sentido, uma releitura desse 

processo histórico foi realizada por Oliveira (2003), na qual o autor faz uma arqueologia (em 

termos foucaultianos), buscando esmiuçar o contexto sócio-histórico-cultural, sobretudo, 

tentando compreender que fatores influenciaram para estruturação de tal sistema. 

Conforme o autor, havia uma fundamentação político-ideológica que motivara a 

primeira tentativa de organização do ensino brasileiro, tendo esta ocorrido no início da 

segunda metade do século XVI, imediatamente, pós-descobrimento do Brasil. Senão, 

vejamos: 

 

 

[...] com a chegada da Ordem dos Jesuítas em 1549, que sob a inspiração da 

Contra-Reforma, foi responsável pela catequização indígena e pela educação 

da elite colonizadora. Como sustenta Xavier (1980), preocupados com a 

difusão da fé e com a educação de uma elite religiosa, os jesuítas criaram um 

sistema educacional que, em última instância, fornecia aos elementos das 

classes dominantes uma educação clássica e humanista como era o ideal 

europeu da época. (OLIVEIRA, 2003, p.946). 

 

 

Nessa perspectiva, herdamos de Portugal
9
 a burocratização e o imprint cultural 

que nossos colonizadores entendiam ser a melhor forma organizacional de estruturação do 

processo ensino-aprendizagem (termo desenvolvido posteriormente, em meados do século 

XX), principalmente, a manter os interesses da Metrópole, seja no aspecto religioso, político 

e/ou social, visto que a escolarização atendia a determinados contextos de manutenção do 

statuo quo. 

Nos séculos seguintes, deu-se continuidade à sistematização implementada pelos 

jesuítas, que avançaram para interior do país fundando vários colégios e também seminários, 

numa tentativa de difundir e cristalizar a doutrina da Companhia de Jesus. Nesse aspecto, 

conforme Albuquerque (1993), apud Oliveira (2003), a empreitada jesuíta foi, sem sombra de 

dúvidas, vitoriosa, no sentido de que a fé católica fora aplicada, mesmo que de forma abrupta, 

como foi o aculturamento dos índios e escravos. Ainda nessa esteira de raciocínio, um fator 

                                                 
9
 Idem, 2003. 
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mais audacioso, era o enfrentamento da conjuntura sócio-política, que não se dava, 

logicamente, às claras, mas no campo ideológico, em que o ideário da Companhia ia de 

encontro aos ensinamentos e regime societal dos grandes proprietários de terra, ou seja, os 

―senhores das Casas-grande‖, conforme a seguir: 

 

 

[...] o projeto educacional jesuítico obteve resultados significativos, tais 

como: ―a transmissão de uma educação homogênea — mesma língua, 

mesma religião, mesma visão de mundo, mesmo ideal de ‗homem culto‘, ou 

seja, letrado e erudito — plasmando, de norte a sul, uma identidade cultural; 

a catequese como processo de aculturação, embora destrutiva, de filhos de 

colonos e órfãos, trazidos de Portugal, com meninos índios e mestiços, 

elidindo a distinção de raças e dissolvendo costumes não europeus; a 

contraposição da escola e da Igreja à autoridade patriarcal da casa-grande‖. 

(Ibdem, 2003, p. 946).  

 

 

 Para nossa concepção arqueológica de construção da estrutura organizacional do 

ensino brasileiro, essa forma de orientação ―metodológica‖, desde os primórdios do sistema 

de ensino, já se orientava por um campo ideológico pré-definido, com posturas e 

procedimentos administrativos que visavam, sobremaneira, mesmo que de forma subliminar, 

adequar à administração da nação aos moldes e anseios de uma determinada ―casta‖ social, a 

qual, ao longo dos tempos veio mudando sua forma de legitimar-se, como também de 

manutenção dos diversos poderes instituídos, formal, ou informalmente, mas sempre com 

poder de atuação tanto quanto os primeiros. 

 Aprofundando um pouco mais a organização do ensino nacional, é perceptível, 

por volta do século XVIII, que o ideário doutrinário da Companhia de Jesus, não mais atendia 

aos interesses da Metrópole, nem tampouco, das classes abastardas da Colônia. É, portanto, 

nesse ínterim que ocorre, de fato e de direito, a primeira reforma no sistema de ensino no 

Brasil, pois a Reforma Pombalina, como ficou conhecida, veio com o intuito de resgatar ―o 

atraso‖ cultural que o país permaneceu, quando ficou sob o ideário jesuíta. Sendo assim, é 

forçoso esclarecer que, como nos dias atuais, a institucionalização de leis, necessariamente 

não significaria que ela será cumprida, ou seja, o hábito do não cumprimento de regras, não é 

recente. Portanto, da implementação da Reforma, até a sua operacionalização na prática, 

demandou aproximadamente uma década e meia, e que nesse ínterim permaneceu a práxis e a 

rotina administrativa jesuíta, a qual foi paulatinamente sendo substituída pelas novas práticas 
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que já estavam consolidadas na Europa, como, por exemplo, a adesão às ciências 

experimentais e ao ensino superior. Por conseguinte, 

 

 

[...] o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal de 1750 a 1777, 

vai extinguir o único ―sistema‖ de educação do Vice-Reinado do Brasil com 

a expulsão da Companhia de Jesus. A reforma pombalina, que se insere no 

contexto histórico do despotismo esclarecido e do enciclopedismo francês, 

com o objetivo de recuperar o atraso da metrópole lusitana em relação a 

outros países, prega a abertura do ensino às ciências experimentais, 

tornando-o mais prático e utilitário, despertando um número cada vez maior 

de interessados no ensino superior. (Ibdem, 2003, p. 947).   

 

  

 É, portanto, àquela, a primeira tentativa de estruturação oficial do sistema de 

ensino brasileiro. (Há de se registrar, também, que a participação religiosa na educação no 

país, perpetua-se até os dias atuais, visto que muitas ainda são as escolas e até universidades 

com norteamento de cunho religioso, seja protestante, ou católico).  

 Um fato também bastante significativo, é que nesse mesmo período ocorre a 

formalização de que o Estado vai assumir de fato e de direito o mister de prover a ―educação‖ 

dos seus tutelados, passando, inclusive a arrecadar impostos para realizar tal ofício, isto é, ―o 

tributo de subsídio literário, imposto por alvará régio e com vigência até o início do século 

XIX. 

Outro aspecto que realmente merece destaque, desta feita, não no campo 

imaginário, cultural, nem financeiro, mas do ponto de vista da infra-estrutura administrativa é 

o estabelecimento, no país, da Família Real, onde por volta das primeiras décadas já havia 

colégios primários e secundários, biblioteca, faculdades: de medicina, direito e belas artes e 

ainda, academias das armas, onde eram formados os engenheiros civis e os militares das altas 

patentes, da Marinha e das Armas (donde se originou o Exército Brasileiro), conforme se 

segue: 

 

  

O país passa a viver um ambiente de efusão cultural, em que se destacam a 

criação do Museu Real, do Jardim Botânico, da Biblioteca Pública e a 

Imprensa Régia. No setor educacional, surgem os primeiros cursos 

superiores, embora baseados em aulas avulsas e com um sentido profissional 

prático. Dentre eles, distinguiam-se a Academia Real da Marinha e a 

Academia Real Militar (depois transformada em Escola Militar de 

Aplicação), que formavam engenheiros civis e preparavam a carreira das 

armas. Já os cursos médico-cirúrgicos do Rio de Janeiro e da Bahia foram o 
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embrião das primeiras Faculdades de Medicina. Assinala-se ainda a presença 

da Missão Cultural Francesa, que possibilitou a criação da Real Academia de 

Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, em 1820. (Ibdem, 2003, p. 

947). 

 

 

 Nesse sentido, um grande legado histórico-científico-cultural foi construído 

naquele período, donde eclode toda a pujança desenvolvimentista que vinha, sobretudo do 

ideário iluminista e da Revolução Francesa. Mas, não obstante, é forçoso consignar que essas 

inúmeras melhorias, infelizmente, só contemplavam uma parcela muito pequena da 

população, pois ―[...] em 1886, enquanto o percentual da população escolarizada no Brasil era 

de apenas 1,8%, na Argentina este índice era de 6%‖. (ALMEIDA, apud PINTO et al). 

 Ocorre então no ano de 1834, por Ato Adicional do Imperador, uma das primeiras 

normatizações no que concerne à descentralização e reorganização da educação brasileira, 

atribuindo responsabilidades às esferas governamentais. Ou seja, o Império ficou com a 

incumbência de legislar e promover a educação no ensino superior e as Províncias atuariam 

nas esferas do ensino primário e secundário. 

 È, pois nesse mesmo ano que o Corpo Policial da Província do Rio Grande do 

Norte, através de resolução do então Presidente: 

 

 

1834 – Por solução do Conselho Geral da Província, assinada pelo 

Presidente Basílio Quaresma Torreão, é criado o Corpo de Polícia da 

Província, sendo designado para a função de respectivo Cmt o Tenente 

Ajudante Manoel Ferreira Nobre, que assume o cargo nesta data. (DANTAS, 

2009, p. 422). 

 

 

 Portanto, é nessa época que outras províncias também organizavam seus corpos 

policiais, aos moldes da polícia francesa, a Gendarmarie, assunto que trataremos com mais 

vagar no capítulo três, quando formos historicizar o processo de ensino aprendizagem na 

PMRN. 

Voltando à contextualização do ensino naquela época, como fora comentado, 

anteriormente, a máxima brasileira começava a se cristalizar através de uma administração 

pública que não cumpre o estabelecido, seja por má gestão, ou por falta de infra-estrutura. 
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Com o ensino secundário destinado a preparar candidatos ao ensino superior, 

o seu conteúdo acabou por ganhar um caráter propedêutico. Nas províncias, 

o sistema escolar não passou da tentativa de reunião das antigas aulas régias 

em liceus, de forma desorganizada. Motivo: um falho sistema tributário e a 

conseqüente falta de recursos. No vazio do Estado, boa parte do ensino 

secundário ficou a cargo da iniciativa privada (principalmente religiosa) e o 

ensino primário foi relegado ao abandono, sobrevivendo pelo sacrifício de 

alguns mestres-escolas, que destituídos de habilitação profissional, só 

encontravam emprego na educação. (Ibdem, 2003, p.948). 

 

 

 Nesse aspecto, não se têm grandes mudanças nos dias atuais, pois a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação brasileira ratificou tais deveres, logicamente dando 

responsabilidades, desta feita, aos municípios e aos estados. Todavia, no que tange às 

carências estruturais, permanecem como outrora, e, o que é mais danoso, é que há a 

mercantilização da educação. Contemporaneamente, não apenas nos ensino fundamental e 

secundário, mas principalmente no ensino superior, inclusive, com uma ―banalização‖, tanto 

de curso de graduação e pós-graduação, mas também de Instituição de Ensino Superior (IES), 

tornando-se uma verdadeira indústria de emissão de diplomas
10

. 

 Eclode, então, a Proclamação da República, com o ideário acerca de uma 

conjuntura social que necessitava mudar, sobretudo, a partir do ponto de vista educacional, 

pois pairava no imaginário social, em especial, dos mais entusiastas que era a partir da 

educação que a sociedade brasileira poderia sair de um estado lastimável, na perspectiva 

educacional, como fora mencionado anteriormente, para torna-se uma grande nação. 

Sem sombra de dúvidas, o ideário revolucionário, iluminista, principalmente, da 

igualité, fratenité et liberté contagiava os mais envolvidos na causa da redenção da nação e 

sensibilizava os mais conscientes, politicamente. No entanto, o cotidiano educacional, 

continuava praticamente o mesmo, apesar da nova Carta Magna (1891) consignar novas 

obrigações e deveres. Sendo assim, o: 

 

 

[...] sistema federativo de governo e, conseqüentemente, a descentralização 

do ensino. Em seu artigo 35, itens 3º e 4º, reservou à União o direito de criar 

instituições de ensino superior e secundário nos estados e prover a instrução 

                                                 
10

 Para não enveredarmos no campo do achismo citamos apenas um único exemplo de avaliação feita 

pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), na edição anterior do seu exame (2010.3), em que 

noventa IES, que tiveram seus candidatos inscritos no respectivo exame  não conseguiram 

aprovação. Para um maior aprofundamento ver: http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/29-

instituicoes-de-ensino-nao-aprovam-nenhum-bacharel-na-oab/n1597224206858.html . Acesso em: 

26 set. 2011. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/29-instituicoes-de-ensino-nao-aprovam-nenhum-bacharel-na-oab/n1597224206858.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/29-instituicoes-de-ensino-nao-aprovam-nenhum-bacharel-na-oab/n1597224206858.html
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secundária no Distrito Federal.  Aos estados competia prover e legislar sobre 

a educação primária, além do ensino profissional (que compreendia, na 

época, as escolas normais de nível médio para moças e as escolas técnicas 

para rapazes). Era a consagração do sistema dual que vinha do regime 

anterior, ampliando a distância entre a educação da classe dominante 

(escolas secundárias acadêmicas e escolas superiores) e a educação do povo 

(escola primária e escola profissional). 

 

 

 Como deixa claro o fragmento daquela Constituição, apesar das intenções de 

minimizar a herança do regime escravocrata, e no que tange à educação, um sistema 

eminentemente elitista, que para uns reservava uma educação superior, que possibilitava 

galgar postos na administração governamental, mas para a imensa massa de brasileiros, 

praticamente, todos iletrados, como consignado anteriormente, era destinado empregos de 

segunda e terceira classes, para os quais essa significativa parcela da população (excluídos), 

estava ―habilitada‖. 

 Certamente, um dos mentores intelectuais que contribuíram para melhoras 

significativas na educação brasileira, sobretudo no aspecto de científico e metodológico foi o 

ministro Benjamin Constant, que, curiosamente, era responsável pela pasta não do Ministério 

da Educação, mas da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. 

Percebe-se então que, de longas datas, a escolarização da população, nas suas 

mais diversas esferas, não era prioridade do governo brasileiro. Infelizmente, como fora 

consignado nos anais da educação brasileira, o primeiro ministro da educação que o país teve, 

não conseguiu implementar suas ideias, que  para muitos, daquela administração, pareciam 

estar longe e desconectadas da realidade nacional. 

A partir de então, eclode uma série de tentativas de reformulação do ―sistema 

educacional brasileiro‖, as quais receberam várias denominações, mas seu intento maior era, 

sobretudo, suprir a desestruturação do governo em gerir educação universal. Nesse sentido 

afirma Oliveira (2003, p. 950):   

 

 

As intervenções governamentais seguintes representaram marchas e 

contramarchas na evolução da estrutura educacional. A Lei Orgânica 

Rivadávia Corrêa, no governo do marechal Hermes da Fonseca, em 1911, 

suprimiu o caráter oficial do ensino, dando total autonomia e liberdade aos 

estabelecimentos. Logo a seguir, a reforma Carlos Maximiliano reoficializa 

o ensino, reforma o Colégio Pedro II e regulamenta o ingresso nas escolas 

superiores. Em 1925, no governo de Arthur Bernardes, ocorre a reforma 

Rocha Vaz, última tentativa no período de se instituir normas regulamentares 

para o ensino, cujo mérito foi buscar estabelecer, pela primeira vez, um 
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acordo entre a União e os estados para a promoção da educação primária e 

para a eliminação dos exames preparatórios e parcelados. 

 

 

 Conforme preconiza o autor em foco, todas essas tentativas foram frustradas, pois 

não conseguiram atingir os objetivos, aos quais se destinavam. Segundo Carvalho apud 

Oliveira (op. cit.), dentre outros que são citados nas entrelinhas do estudo, todas essas ações 

não se consolidaram em virtude, principalmente, do ideário conservador e elitista, herdado do 

período colonial, que infelizmente, perpetuou-se durante muitos anos pós a Proclamação da 

República.   

 Posteriormente, pelos idos dos anos 30, do século passado, surge um novo ideário, 

que acompanha, seguramente, outros que eclodiam no plano internacional. Despontava nesse 

cenário, certamente, o ideal liberal, que valorizava primordialmente o indivíduo, mas também 

a doutrina reformadora, originária do teórico norte americano John Dewey, que se 

posicionava para além do Liberalismo original, isto é, da valorização exacerbada do 

indivíduo.  

É, portanto, nesse sentido, que surge no Brasil, os primeiros defensores 

escolanovistas, ou seja, era Escola Nova, um dos movimentos teórico-filosóficos que motivou 

mudanças substanciais, muitas das quais permanecem, em essência, nos dias atuais, no ideário 

educacional brasileiro. Como assevera o autor, percebe-se que:  

  

 

A posterior e progressiva organização da estrutura educacional brasileira terá 

três momentos marcantes: o de expansão da demanda social, durante a 

Primeira República, cuja melhor expressão será o movimento escola-novista; 

o de consolidação, através das reformas Francisco Campos (1931-1932) e 

Gustavo Capanema (1942-1946); e o terceiro momento, de crítica e balanço, 

no pós-1946, que culmina com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, em 1961, pelo governo João Goulart. 

(OLIVEIRA, 2003, p. 953). 

 

 

Sendo assim, a nova lei tinha as seguintes correntes teórico-filosóficas: 

 

 

LDB significa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E um caso 

raro, no Brasil, de lei que passou a ser conhecida pela respectiva sigla, ainda 

que incompleta. Historicamente, essa designação passa a ser amplamente 

utilizada com o projeto, que tramitou por um longo período no Congresso 

Nacional, convertido na Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Essa 
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primeira LDB vinha em atendimento ao artigo 5º da Constituição de 1946, 

que dispunha: Compete à União: XV— legislar sobre: d) diretrizes e bases 

da educação nacional. Após os prolongados e intensos debates, a Lei fixava 

os princípios gerais e a estrutura da educação no país, compreendendo todos 

os graus de ensino.
11

  

 

 

 Todavia, é no período compreendido entre 1964-1985, que a educação brasileira 

sofre as mudanças mais significativas, pois novos princípios ideológicos passaram a 

fundamentar o processo de ensino-aprendizagem e também sua estrutura organizacional. 

Nesse sentido, o regime ditatorial implementou na educação nacional um caráter, 

eminentemente severo, no qual muitos que iam de encontro a tal sistema foram perseguidos, 

presos e até exilados, conforme relata a história oficial. 

Por outro lado, houve um grande incremento no ensino universitário e, como 

forma de erradicar o analfabetismo foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização - 

MOBRAL, posteriormente extinto, sem alcançar o objetivo estabelecido. 

É, pois nesse período de instabilidade que é instituída a Lei 5.692, a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1971, tendo como um dos aspectos mais 

marcantes a formação profissionalizante
12

, visto que o objetivo da época era um crescimento 

nacional acima da normalidade. O ideário nacionalista era propagado aos quatro cantos do 

país, onde se ouvia lemas como: "Brasil grande", "ame-o ou deixe-o", "milagre econômico", 

etc.  

Mas, somente após a promulgação da Constituição Federal de 1988 que, 

efetivamente, o direito de cidadão de participar de um ensino universal toma reais 

―proporções‖. Muito embora, haja críticos incisivos sobre esse aspecto, considerando-se que a 

possibilidade de acesso à escolarização, necessariamente, não se traduz em educação de fato e 

de direito. Nessa perspectiva, assevera Pinto et al (2000) que uma grande porcentagem  dos 

analfabetos atuais, paradoxalmente, já frequentaram a escola, demonstrando total insucesso do 

aparato estatal brasileiro em formar pessoas capazes de ter uma postura, minimamente, 

cognoscitiva, do ponto de vista do ensino secular
13

. Sendo assim vejamos: 

                                                 
11

 Disponível: http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/987/891. Acesso em: 

15 set. 2010. 
12

 Disponível: http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/987/891. Acesso em: 

15 set. 2010. 
13

 Nesse contexto, necessário se faz esclarecer que existem vários níveis de conhecimento, dentre os 

quais se destacam o religioso, o senso comum, o científico e o filosófico, mas que em hipótese 

alguma, eles podem ser equiparados, pois não há qualquer correlação de comparação. Ao contrário, 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb10a.htm
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb10a.htm
http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/987/891
http://www.rbep.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/987/891
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É doloroso constatar que, no Brasil, 35% dos analfabetos já freqüentaram a 

escola. As razões para o fracasso do País na alfabetização de seus jovens são 

várias: escola de baixa qualidade, em especial nas regiões mais pobres do 

País e nos bairros mais pobres das grandes cidades, trabalho precoce, baixa 

escolarização dos pais, despreparo da rede de ensino para lidar com essa 

população. O mais preocupante é que, a despeito dos avanços conquistados, 

ainda observamos o baixo desempenho dos sistemas de ensino, caracterizado 

pelas baixas taxas de sucesso escolar, sobretudo nos primeiros anos de 

escolaridade [...]. (PINTO; et al, 2000, p.519). 

 

 

 Mesmo após a CF de 1988, os índices educacionais permaneceram relativamente 

baixos quando analisados em termos absolutos e qualitativos. Há, portanto, incremento 

significativo do acesso à escolarização em todos os níveis, mas quanto à sua qualidade, alguns 

estudos apontam não terem acompanhado tal crescimento.  

No que concerne ao ensino policial militar, como será analisado nos capítulos 

seguintes, dentro das especificidades de que trata a formação profissional, a qualidade não 

tem sido encarada como uma das prioridades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
devem ser percebidos com lógicas e princípios próprios, inserindo-se dentro dos contextos sócio-

histórico-culturais específicos. 
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3  FORMAÇÃO POLICIAL: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Atualmente, devido ao aumento da violência, ou pelo menos, de sua maior 

visibilidade pela sociedade, em particular, daquela praticada pelos grupos criminosos 

organizados, como anteriormente citado, bem como através das milícias
14

 que empregam 

rudimentos de uma organização criminosa, e também àquela praticada por operadores de 

segurança pública, que comentem desvios de condutas no exercício de suas funções, ou 

cometem práticas delituosas extra-profissão, a população, sobretudo, a mais carente tem 

clamado por uma polícia mais humanizada, protetora de direitos, não acatando, portanto, a 

banalização das intervenções policiais violentas (SILVA, 2009).  

Segundo Caldeira (op. cit.), a sociedade brasileira, pós-ditadura, clamava por um 

aparelho policial rígido, capaz de combater a criminalidade. Outrora, a violência policial foi 

desejada e/ou pelo menos tolerada, tacitamente, pela população. Essa legitimação do 

autoritarismo na formação sócio-cultural brasileira internalizou no ideário social mecanismos 

de inferioridade e auto-penalização, inculcados no imaginário brasileiro, produzindo uma 

pseudo-ideia de lei e de direitos (SOUZA FILHO, 2000). 

Alargando ainda mais esse entendimento, Ricardo Balestreri (2002), defende que 

sutil e insidiosamente ocorre uma manipulação social por segurança, que clama por mais 

energia policial. Segundo o autor, esse vigor físico, quando da execução da missão policial, 

frequentemente é traduzido em truculência e arbitrariedade. No entanto, os anseios dessa 

população não são apenas por ações rígidas, mas atualmente, também por uma polícia mais 

humanizada; uma instituição que não seja apenas protetora dos direitos, mas, sobretudo que os 

promova. É nesse contexto
15

 que o autor faz a seguinte afirmação: 

 

 

[...] se a polícia é importante para a manutenção da ordem, evidentemente é 

importante para a defesa dos direitos. A ideologia é diferente daquela que 

tínhamos no período autoritário, onde todo cidadão era um inimigo interno 

em potencial. A polícia, antes de tudo, defende direitos, logicamente direitos 

humanos. Por que não? O policial foi instituído pela sociedade para ser o 

defensor número um dos direitos humanos. Se seria estranho dizer isto há 

                                                 
14

 Sempre que este termo for utilizado em itálico, deverá ser entendido como grupos marginais, 

diferentemente do conceito utilizado no meio castrense, para designar, genericamente, a polícia, 

largamente utilizado no início do século XX. 
15

 É forçoso esclarecer que a significação dada por Balestreri para o termo ideologia, é notadamente, o 

de ideário, diferenciando-o daquela forma de dominação e subjugação humanas, que é abordada por 

Chauí (1994). 
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alguns anos, hoje é absolutamente lógico, nesse contexto de uma sociedade 

democrática. (BALESTRERI, op. cit, p.70-71). 

 

 

 Acrescente-se também, que essa sutil e insidiosa manipulação social por 

segurança, sob uma reflexão mais atenta, pode revelar a infeliz realidade de não 

funcionamento do sistema de justiça criminal, a partir, principalmente, de setores da justiça e 

do legislativo, os quais, muitas vezes, preferem imputar à precária segurança pública, aos 

excessos e aos desvios dos aparelhos policiais, quando estes são, na verdade, consequências 

do status de prioridade em que é colocado o bem coletivo, ―segurança pública‖. 

Nessa compreensão de proteção e promoção dos Direitos Humanos, dentro de 

uma sociedade democrática de direitos e com o objetivo de analisar o sistema educacional 

policial militar, buscou-se particularizá-lo, em um dado momento, no âmbito da PMRN, 

sobretudo, a partir de uma reflexão científica da legislação de ensino, abstendo-se de uma 

análise simplista, que, em na nossa concepção, poderia reduzir a problemática da educação 

policial, meramente ao mundo do saber fazer, os quais tratam o ensino policial militar como 

simples técnicas e procedimentos operacionais que dispensariam a pesquisa, o diagnóstico, o 

planejamento, a execução, a fiscalização/controle e, necessariamente, (re)planejamento 

(CHIAVENATO, op. cit.) das ações de segurança pública. 

 

3.1 A HISTORICIDADE DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM DA PMRN 

 

Sendo a Polícia Militar do Rio Grande do Norte uma instituição sesquicentenária, 

necessariamente, este trabalho, por dever de ofício, fez uma incursão, desta feita, não nos 

moldes milicianos, mas, históricos, sob uma perspectiva de melhor compreensão da cultura 

organizacional desta Corporação, especialmente, no que refere ao processo ensino-

aprendizagem e sua estruturação educacional. 

Desde 04 de novembro de 1836, a PMRN se utilizou desta data para comemorar a 

sua existência, porém este fato foi cultuado até o ano de 2011, quando é então publicada a 

―Cronologia da Polícia Militar do Rio Grande do Norte‖ (DANTAS, 2009)
16

, obra esta que 

                                                 
16

 O autor é Ângelo Mário de Azevedo Dantas, oficial do último posto da Corporação, que 

desempenhou diversas funções na Instituição, inclusive a de Corregedor, sendo o atual Diretor de 

Ensino. Detentor de um vasto conhecimento da legislação policial militar, mas sua maior dedicação, 

é a História da PMRN, para não dizer hobby, se é que podemos dar essa denominação ao trabalho, 

arqueológico, produzido pelo autor. O livro faz um resgate histórico, de forma documental, que 

publiciza as minúcias da Caserna Potiguar, das pessoas e das instituições que fizeram parte de sua 
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após pesquisa em documentos oficiais, tanto na Corporação, bem como em outras instituições 

potiguares, constatou que a criação institucional, que até então era comemorada em 04 de 

novembro do ano acima citado, na verdade, foi a data de sua reestruturação.  

Conforme assevera Dantas (op.cit.): em ―1836 - Sancionada pelo Presidente da 

Província João José Ferreira de Aguiar a Resolução nº 27, que organiza a Força Policial da 

Província, com a denominação de Corpo Policial do Rio Grande do Norte‖ (sic)
17

. 

No enfoque educacional, ou instrutivo, como eram denominadas as primeiras 

formas de treinamento e transmissão de conhecimento na Corporação, conforme o autor em 

epígrafe, data do início do século passado, pois o Corpo Policial do Rio Grande do Norte, 

como era denominada a PMRN, pelos idos de 1900, dava seus primeiros passos rumo a uma 

(re)capacitação, a qual, diga-se de passagem, era muito mais afeta à mnemônica, que às 

questões cognitivas do ser humano, como asseverou Foucault (1977) acerca de como as 

estruturas institucionais, principalmente, àquelas instituições, cuja doutrina e culturas 

organizacionais interferem e influenciam, significativamente na construção efetiva da 

personalidade do indivíduo, mudando suas formas de pensar e agir.  

Nessa mesma perspectiva, o sociólogo Émilie Durkheim (2001), assevera que os 

fatos sociais interferem, preponderantemente, na construção da vida em sociedade. Isto é, em 

termos durkheimianos os fatos que tem caráter de generalidade, coercibilidade e 

exterioridade, devem ser considerados como sociais, pois apesar da vontade pessoal de cada 

indivíduo, têm seu engendramento como tal a partir das interações sociais, os quais são 

infinitamente anteriores a inscrição de tais indivíduos como seres humanos. 

Mas, entretanto, é no início dos anos 30, que a institucionalização do ensino 

policial militar no estado, vai de fato ser normatizado, a partir da criação de uma escola oficial 

e de cursos de formação: 

 

 

O ensino policial militar na Instituição teve iniciou em 1929, quando o 

Presidente do Estado reorganizou o então Regimento Policial Militar 

                                                                                                                                                         
história. A Corporação contava, nos seus 177 anos de história, com apenas um registro, também 

utilizado neste estudo, denominado de ―O Batalhão de segurança‖, porém àquela não tinha a 

pretensão de ser uma obra documental, talvez, por isso, até os dias atuais receba críticas, em virtude 

da forma pitoresca, com que aquele autor publicizou a história da PMRN (WANDERLEY, 1969). 

Certamente, ―A cronologia‖ será utilizado em muitos estudos de cunho acadêmico e/ou oficial, como 

o foi quando da mudança da data da criação da PMRN. 
17

 Como visto, esta Resolução apenas organizou a Força Policial, pois a mesma já havia sido criada no 

dia 27 de junho de 1834. Equivocadamente, tem se comemorando o aniversário de criação da 

Corporação nesta data (04 de novembro). (Nota do autor). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
http://pt.wikipedia.org/wiki/1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_(prov%C3%ADncia)
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(PMRN), porém é apenas em 1936 que é institucionalizado o Curso de 

Candidatos a Oficial (CCO), com a finalidade de preparar para o oficialato 

os Sargentos Ajudantes e Primeiros Sargentos. Uma vez capacitados, o CCO 

foi transformado em Curso de Formação de Oficiais. De fato e de direito, foi 

apenas em 1937 que fora criada a primeira Escola de Formação de Oficiais, 

a qual passou a funcionar no Quartel da Salgadeira
18

. A partir de 1952, o 

Centro de Formação de Oficiais recebeu a denominação de Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento, e somente funcionava no Quartel da 

Rodrigues Alves (atual Quartel do Comando Geral); mantendo-se nessa 

edificação até 1974. (SILVA, 2010, p.41). 

 

 

Nesse diapasão, já na década de 30, por determinação do Comandante Mor da 

Instituição, que naquela época ainda não era o governador, mas um interventor nomeado pelo 

chefe do executivo nacional oficializou em documento próprio, denominado de Boletim 

Geral, consignando o seguinte: ―1933 - Publicada a seguinte note de boletim: De ordem do Sr. 

Interventor Federal, d‘ora em diante não será mais permitido verificar praça nesta corporação, 

que não saibam ler ou escrever‖. Ou seja, desde datas longínquas a Instituição teve a 

preocupação de uma melhor qualificação para seus integrantes.  

O que se pode analisar, grosso modo, é que apesar do pouco nível de 

escolarização que havia na sociedade brasileira (diga-se de passagem, de cunho, 

eminentemente, agrícola), era premente uma melhor qualificação e preparação para os 

funcionários públicos, inclusive os integrantes das forças policiais. De certa forma, para que 

houvesse uma manifestação oficial, dados e fatos contemporâneos, à época, já o motivavam. 

Consta, nessa mesma perspectiva nos anais da Milícia Potiguar, que fora instituída 

uma escola que trataria da alfabetização das praças, que até aquele momento, não haviam 

                                                 
18

 O antigo Quartel da Salgadeira (hoje casa do estudante), antigo Quartel General da PMRN, prédio 

que foi bombardeado durante o ataque na Intentona Comunista e onde surgiu o mártir da Polícia 

Potiguar, o Sd Luiz Gonzaga.Tido como um herói oficialmente para PMRN, segundo relatórios da 

Polícia Potiguar, por ter resistido bravamente, na tentativa de invasão da Intentona Comunista ao 

Quartel do Comando Geral da Polícia, foi morto e transformou-se num mártir para Instituição. 

Segundo COSTA, na noite de 23 de novembro de 1935, o Quartel da Polícia Militar sofrera um 

ataque, tendo resistido por 42 horas, no qual foram atingidos levemente dois sargentos, um cabo e 

dois soldados e que na retirado dos rebeldes do quartel o soldado Luiz Gonzaga é atingido e morre. 

Numa nota de rodapé o autor esclarece que há uma grande polêmica quanto ao heroísmo do citado 

soldado, em face de que cita um livro escrito por João Maria Furtado: Vertentes. Gráfica Olímpo, 

Editora Ltda. 1976. Natal-RN, no qual seu autor afirma que Luiz Gonzaga não era soldado, mas, 

sim, um portador de doenças mentais, conhecido como doidinho. Na mesma nota, há outra 

afirmação de que no dia 12 de outubro de 1985, no jornal, O Poti, o Dr. João Medeiros, então ex-

chefe de polícia da época reconhece que adulterou o relatório (de boa fé), corroborando a 

informação de que Luiz Gonzaga não era soldado e que não morrera em combate. Para maiores 

esclarecimentos ver: COSTA, Homero de Oliveira Costa. A insurreição comunista de 1935: o caso 

de Natal (RN). 1991. 336p. Dissertação (Mestrado). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da 

UNICAMP. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1936
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sargento
http://pt.wikipedia.org/wiki/1937
http://pt.wikipedia.org/wiki/1952
http://pt.wikipedia.org/wiki/1974
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passado por essa qualificação, como citou (DANTAS, 2009, p. 180), conforme se segue: 

―1936 - O professor civil João Álvares de França se apresenta ao Cmt da corporação, a fim de 

assumir a direção da Escola Regimental
19

‖. 

E ainda, sua normatização ocorre três anos após quando é instituída a 

regulamentação do Centro de Formação da Corporação e seus respectivos cursos, conforme a 

seguir: 

 

 

1939 - Pelo Decreto nº 718 é aprovado o Regulamento do Centro de 

Formação de Quadros da Corporação, prevendo os seguintes cursos: a) curso 

de revisão (CR) para oficiais superiores e capitães possuidores do CAO; b) 

CAO
20

, para capitães e oficiais subalternos; c) CFO, para os candidatos a 

oficial; d) CFS, para os candidatos a sargentos de fileira ou empregado; e) 

CFC, para os candidatos a cabo de fileira ou empregado; f) CAS, para os 

sargentos possuidores do respectivo curso de formação; g) curso especialista 

(CE), destinado a formação ou aperfeiçoamento de especialistas e artífices 

de diferentes graduações. (DANTAS, 2009, p.200). 

 

 

Conforme visto no capítulo anterior, é possível, também perceber que as 

instituições policiais militares não destoavam da maioria das demais existentes naquela época, 

estavam em pleno surgimento, formatação e regulamentação. Era também, premente a 

tentativa dos órgãos governamentais nos idos de 1930, de (re)capacitar todos os funcionários 

públicos, levando em consideração que a maioria da população brasileira ainda não era letrada 

(conforme citado anteriormente). Apesar de grandes avanços a sociedade brasileira ainda tem 

um alto índice de pessoas analfabetas e semialfabetizadas, mesmo que, oficialmente, sejam 

tidas como alfabetizadas nas estatísticas governamentais
21

.  

Voltando a questão central deste estudo, a PMRN (infelizmente, essa constatação 

é um reflexo em todo país), apesar de parecer à sociedade ser uma Instituição que é 

desprovida de conhecimentos técnico-profissionais, de longas datas, já se preocupava com a 
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 A Escola Regimental destinava-se a alfabetizar as praças da corporação. (N. do autor). 
20

 Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO). Atualmente, o referido curso passa por uma 

reformulação em todo país, haja vista, àqueles que ainda não detêm o status de pós-graduação de 

equivalência com o ensino convencional, sobretudo na busca de produção e exploração do 

conhecimento científico. Nesse aspecto, nos deteremos com mais vagar no terceiro capítulo, onde 

analisaremos mais detidamente a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), que, inclusive já 

instituiu dentro dos níveis de categoria profissional, cursos em nível técnico, tecnólogo, pós-

graduação em lato e stricto sensu. 
21

 O mais intrigante, nessa perspectiva é o fato de que essas pessoas não conseguem distinguir e 

interpretar, o que seria simplório aos estudantes de nível fundamental. 
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questão da formação e (re)qualificação profissional de seus integrantes, seja na própria 

Corporação, em Coirmãs, ou fora do país
22

. 

Outro marco para época, fora, certamente, um local destinado, efetivamente, para 

estudo na Corporação, ou seja, em ―1949 é inaugurada no quartel do comando a biblioteca dos 

oficiais, sendo designado como encarregado o 1º Ten José Franco Ribeiro‖. Do exposto, é 

perceptível que para uma dada parcela da Organização, já se buscava um nível de ―instrução‖ 

mais elaborado, ou seja, havia um entendimento, se não oficializado, mas perceptível nas 

medidas que estavam sendo implementadas, mesmo que não houvesse uma sistematização de 

dessas ações, que gradativamente, já se organizava uma ―estruturação‖, ou organização na 

seara do ensino policial militar do estado. 

Era assim criado, no início da segunda metade do século passado, precisamente no 

ano 1952, o Centro de Formação de quadros que recebeu a denominação de Centro de 

Formação e Aperfeiçoamento, que funcionou até 1974, conforme será detalhado 

posteriormente com mais vagar
23

. 

A partir de então, a Corporação, como consta na literatura oficial, bem como 

seguindo a estrutura organizacional da doutrina militar que vinha do Exército Brasileiro, surge 

uma série de cursos, que visavam especialmente criar uma cultura organizacional, fomentando 

condutas e procedimentos internos e externos que deveriam ser cristalizados, nas formas de 

―pensar e agir‖ do militar reserva do Exército. 

 

 

1956 - Instituído na corporação um concurso de eficiência, com a finalidade 

de incentivar o interesse pela instrução, disciplina e apresentação da tropa, 

conservação e limpeza do armamento e material de asseio e higiene do 

quartel, a ser desenvolvido entre as subunidades da capital para disputa anual 

                                                 
22

 O mais recente encontro realizado entre a PMRN e outra Coirmã foi o IV Encontro de Polícia 

Comparada, realizado no mês de agosto do corrente ano entre a Polícia Militar do Estado de São 

Paulo (PMESP) e a PMRN. O encontro teve como objetivo precípuo a exposição das monografias 

produzidas no CAO da PMRN e da PMESP, bem como os planejamentos estratégicos, produzidos 

respectivamente nas cidades sedes da Copa do Mundo de Futebol, que será realizada no Brasil, no 

ano de 2014. Conforme informação da DE/PMRN. 
23

 Vinte anos depois, foi criada pela lei Nº 6.721 de 07de dezembro de 1994, a Academia de Polícia 

Militar Cel. Milton Freire de Andrade e regulamentada dois anos depois pelo  Decreto Estadual nº 

14.055, de 09de julho de 1996. Disponível em: 

http://64.233.163.132/search?q=cache:lwPrmJ9LlVEJ:www.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/se

arh_escola/arquivos/pdf/academia%2520de%2520pol%C3%ADcia%2520militar%2520coronel%25

20milton%2520freire%2520de%2520andrade.pdf+decreto+de+cria%C3%A7%C3%A3o+da+acade

mia+milton+freire&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em 25/Mar/2010. 

 

 

http://64.233.163.132/search?q=cache:lwPrmJ9LlVEJ:www.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/searh_escola/arquivos/pdf/academia%2520de%2520pol%C3%ADcia%2520militar%2520coronel%2520milton%2520freire%2520de%2520andrade.pdf+decreto+de+cria%C3%A7%C3%A3o+da+academia+milton+freire&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://64.233.163.132/search?q=cache:lwPrmJ9LlVEJ:www.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/searh_escola/arquivos/pdf/academia%2520de%2520pol%C3%ADcia%2520militar%2520coronel%2520milton%2520freire%2520de%2520andrade.pdf+decreto+de+cria%C3%A7%C3%A3o+da+academia+milton+freire&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://64.233.163.132/search?q=cache:lwPrmJ9LlVEJ:www.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/searh_escola/arquivos/pdf/academia%2520de%2520pol%C3%ADcia%2520militar%2520coronel%2520milton%2520freire%2520de%2520andrade.pdf+decreto+de+cria%C3%A7%C3%A3o+da+academia+milton+freire&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://64.233.163.132/search?q=cache:lwPrmJ9LlVEJ:www.rn.gov.br/contentproducao/aplicacao/searh_escola/arquivos/pdf/academia%2520de%2520pol%C3%ADcia%2520militar%2520coronel%2520milton%2520freire%2520de%2520andrade.pdf+decreto+de+cria%C3%A7%C3%A3o+da+academia+milton+freire&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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de um troféu com a denominação de taça eficiência. (DANTAS, 2009, 

p.164). 

 

 

 

Consigna-se, portanto, de fato e de direito uma forma oficializada na Corporação 

de padronizar sua conduta cotidiana, eram procedimentos, técnicas e táticas, quer seja na 

rotina administrativa, ou na operacionalidade, que viria a doutrinar o atendimento das 

ocorrências de enfrentamento da criminalidade daquela época. 

Um fato relevante a ser considerado é que nesse mesmo ínterim outras polícias 

mais antigas/tradicionais, já se consolidavam em algo que, só posteriormente chegaria aos 

países mais incipientes. Contemporaneamente, esse modus operandi seria denominado de 

Segurança Pública. Nesse aspecto, é forçoso enfatizar que em alguns países da Europa, no 

Japão e, principalmente, Estados Unidos, essa terminologia já estava bem difundida, 

diferenciando-a significativamente, do conceito de Segurança Nacional, o qual, até os dias 

atuais, em muitos países, principalmente àqueles que sofreram um processo de regime 

ditatorial, como os vividos na América Latina, não conseguiram ainda diferenciá-lo. 

Como citado, anteriormente, muitos estudiosos das mais diversas áreas de atuação 

e, principalmente, das Ciências Sociais, questionavam o modus operandi de nossas polícias. 

Como asseverou Caldeira (2003), as práticas policiais reproduziam, inconscientemente, o que 

fora praticado no período de exceção e, no nosso entendimento, também uma estrutura 

eminentemente militarizada, com princípios doutrinários que foram cunhados com lógica e 

fundamentação teórico-filosófica beligerantes, que contribuíram/contribuem, 

fomentaram/fomentam e cristalizaram/cristalizam tais práticas, conforme citamos: 

 

  

[...] às considerações de Sousa Filho (2001) relativas à violência da 

sociedade escravagista no Brasil, ―isto é, uma sociedade com senhores e 

escravizados, [onde] (inserção nossa) a lei existia para respaldar a crueldade 

dos senhores no trato com seus escravos‖ (idem, p. 104). Mas a prática dos 

castigos físicos não se restringia às relações entre senhores e escravos, 

todavia, a escola os empregava largamente, como parte fundamental da 

pedagogia tradicional. Ajoelhar sobre caroços de milho ou levar golpes de 

―palmatória‖ eram dois dos ―corretivos‖ mais comuns empregados nas 

escolas de outrora, onde o professor encarnava a autoridade máxima em sala, 

arbitrário e revestido do poder para aplicar tais penas, dentro do contexto de 

uma educação alienada, sem espaços para um posicionamento mais crítico. 

Nas Forças Armadas, em especial na Marinha, pode-se verificar que até o 

ano de 1910, quando ocorreu a Revolta da Chibata, os marujos que 

cometessem transgressões eram punidos com chibatadas e, mesmo hoje, sob 

a alegação da necessidade de disciplina e do aprimoramento físico, 
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trotes humilhantes e exercícios extenuantes, são formas de “educar” 

aquele que não cumpriu uma tarefa ou que feriu normas de um 

regulamento. (Grifos meus). (MENDES, 2007, p.43) 

 

 

Segundo esse autor, o processo de militarização da segurança pública se deu, não 

apenas no período de 1964-1985, mas durante um longo processo de formação sócio-

histórico-cultural. Inclusive, nossa formação cultural, que sempre-já cultuou, quer seja na 

prática, quer seja ideologicamente, práticas abusivas. Na nossa hipótese, contribuíram, assim, 

como fator catalisador desse fato social
24

, que se constituiu como processo sócio-histórico, 

mas ainda muito recorrente no imaginário policial (diga-se de passagem, não apenas nas 

instituições de segurança pública), porém em praticamente todas as instituições sociais 

brasileiras. 

No que concerne à formação e requlificação das Praças, essa se dava no âmbito 

dos batalhões e no Quartel do Comando Geral até os idos de 1974, quando o então 

comandante da PMRN, à época, o O coronel Eider, oficial do Exército, objetivando dar 

melhor formação aos policiais, fundou o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças 

(CFAP). O Centro de Formação foi construído então a partir de um convênio firmado entre a 

PMRN e a Companhia de Habitação Popular do Estado do Rio Grande de Norte, com a qual 

negociou um terreno imenso pertencente à corporação, localizado entre o Presídio Central 

Doutor João Chaves e o Rio Potengi, onde foram construídos os conjuntos Potengi e 

Panorama.  

Com a institucionalização do CFAP, os oficiais que eram formados no próprio 

Quartel do Comando Geral da Polícia Militar/RN, foram para as academias de outras polícias. 

Finalmente, é a partir de outubro de 1976, que o CFAP formou a primeira turma de alunos 

soldados, vindo a ser fechado em meados de 1994
25

, sob o pretexto de abrigar uma escola de 

ensino fundamental para atender aos filhos de policiais, bem como a população local, 

conforme a seguir: 

 

 

Em 1994, por determinação do Comandante Geral da corporação, o centro 

de formação teve suas atividades suspensas, dando lugar ao Centro 
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 Conforme concepção durkheimiana, já abordada nesse trabalho. 
25

 Posteriormente, em 2005, través do Decreto nº 19.254, de 25 de julho de 2006, após 12 anos de 

fechamento, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças é reinaugurado, com o nome de 

Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar (CFAPM).  
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Educacional Alferes Tiradentes – CEAT, criado no dia 04 de março de 

1995, conforme Boletim Geral nº 098, de 29 de maio. Esta escola era 

destinada ao ensino secular, para os filhos dos policiais militares. 

Entretanto, só funcionou com o planejado durante seu primeiro ano, e após 

esse período, o espaço foi cedido à Secretaria de Educação do Estado, 

distribuindo-se as vagas não apenas aos filhos dos policiais militares mais 

também a toda a comunidade civil. Vale ressaltar, que durante os 18 anos de 

funcionamento, o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças formou 

e aperfeiçoou mais de 5.000 (cinco mil) praças. (SILVA, 2008, p.11). 

 

 

Nesse interregno, os oficiais da Corporação passaram a ser formados nas 

Academias de Polícia Militar das Coirmãs, até a criação da Academia Cel Milton Freire de 

Andrade, no ano de 1994 (SILVA, 2009), no governo de Vivaldo Silvino da Costa. Era, 

portanto, a reestruturação do ensino policial militar no estado, que conforme lei tem os 

seguintes objetivos: 

 

 

Destina-se a formar, adaptar, aperfeiçoar, habilitar, especializar e atualizar 

oficiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. A critério do Comando 

Geral da corporação, poderá a  APM/RN receber alunos civis de outras 

organizações para cursos que não se destinem exclusivamente à formação e 

aperfeiçoamento de oficiais, obedecidas as normas estabelecidas nesse 

sentido. O ensino da APM/RN objetiva desenvolver e aprimorar os atributos 

profissionais indispensáveis ao desempenho da função policial-militar. (RIO 

GRANDE DO NORTE, 1995). 

 

 

 Nesse mesmo ano, no mês de fevereiro fora instituída no organograma da PMRN, 

conforme já era prevista, através da Lei Complementar 090, a Diretoria de Ensino. Infere-se 

nessa linha de raciocínio que o ensino policial militar potiguar é deveras incipiente, datado a 

atual estrutura educacional menos de vinte anos de existência, fato que será tratado com 

maiores detalhe nos últimos capítulos deste trabalho. 

 

3.2 POLÍTICAS DE ENSINO POLICIAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

 

A formação dos profissionais da segurança pública no Brasil, atualmente, tem 

sido alvo de frequentes estudos e consistentes discussões nas mais renomadas universidades 

públicas e privadas do país. Entende-se, portanto, que uma das hipóteses de tal inquietação se 

dá pela busca de compreender como se operacionaliza o ensino profissionalizante desses 
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funcionários públicos, contemporaneamente denominados de militares estaduais
26

, visto que 

são prementes os questionamentos a que são submetidos, especialmente, em face dos altos 

índices de criminalidade das grandes cidades e, também, em virtude de ações desastrosas 

praticadas por alguns desses profissionais, as quais são noticiadas, na maioria das vezes, 

exaustivamente, através dos aparelhos midiáticos, no país, e até no exterior. 

Retorne-se aqui a questão já mencionada, mas nem sempre vista, relativa ao fato 

de que o nível da qualificação técnico-profissional de segurança pública depende também da 

atenção constante que as estruturas do poder público (nos níveis do executivo, do legislativo e 

do judiciário) deveriam ter no tratamento dos bens coletivos, por excelência, a saber: 

educação, saúde e segurança pública. Neste sentido, parece ser mais fácil um status 

deficiente de segurança pública a ser explicado pela incompetência da polícia, principalmente 

quando ela cumpre preceitos da hierarquia e da disciplina militar. 

Noutra perspectiva, contudo com o objetivo de melhor analisar como se efetiva a 

formação e qualificação dos operadores da segurança pública no Brasil, analisou-se, também, 

de forma secundária e transversal, como foi instituída, desde 2003, a matriz curricular 

nacional, que teve (tem) como objetivo precípuo, normatizar as doutrinas formativas desses 

profissionais, conforme se segue: 

 

 

 

[...] esta Matriz deve constituir-se num marco de referência para as ações 

formativas a serem empreendidas por todas as polícias, contribuindo para o 

fortalecimento e institucionalização do Sistema Único de Segurança Público 

- SUSP. (BRASIL, 2003, p.5). 

 

 

Desde a sua institucionalização, o citado documento passou por várias 

reformulações, sendo a última em 2009 (denominado de matriz curricular em movimento), no 

sentido de uma melhor adequação às peculiaridades e especificidades das regiões brasileiras, 

visto que, apesar de haver apenas duas polícias no âmbito estadual: civil e militar, que 

constitucionalmente têm a missão de investigar e de policiar preventiva e repressivamente, 

respectivamente dentro das unidades federativas. Todavia, quando da operacionalização de 

tais serviços, constata-se que há grandes distorções, no que concerne às técnicas e aos 

procedimentos adotados pelas duas agências policiais (CALDEIRA, Op. cit.). 
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 ―Art. 42 Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições 

organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Territórios‖. Conforme Emenda Constitucional nº 18, de 5 de fevereiro de 1998. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art42
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2018-1998?OpenDocument
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Nesse mesmo contexto, muitas mudanças ocorreram na segurança pública no 

Brasil, desde a institucionalização da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), 

em 1997, pelo Decreto Federal No. 2.315, de 4/09/1997, substituindo a antiga Secretaria de 

Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública – SEPLANSEG, então, ocorreram 

transformações importantes tanto na construção e na fundamentação teórico-filosófica dos 

currículos acadêmicos dos operadores de segurança pública, passando pela inserção do 

sistema de Ensino à Distância
27

 e a institucionalização (mesmo que ainda apenas por Decreto) 

da Força Nacional de Segurança Pública. Todavia, pensando para além desse enfoque, desta 

feita, analisando a estrutura organizacional das Polícias Militares, visto que a MCN 

implementou políticas de modernização não apenas na seara curricular, infere-se que alguns 

estados adotaram também mudanças em suas estruturas organizacionais, buscando, efetivar 

procedimentos no campo da administração, em particular, o gerenciamento de pessoas e 

recursos, todavia outras unidades federativas permaneceram com as mesmas estruturas de 

outrora. 

Nesse aspecto, contribui para uma maior complexização do sistema de segurança 

pública, em âmbito nacional, os altos índices de criminalidade que assolam a sociedade 

brasileira, o que consequentemente, reproduz e banaliza a violência, conforme preceituam 

alguns autores contemporâneos, já citados. Diante desse paradigma de banalização, 

encontram-se os órgãos de segurança pública que buscam através de ações, na maioria das 

vezes, desarticuladas e medidas paliativas (ROLIM, op. cit.) controlar a criminalidade, cada 

vez mais organizada e entranhada no seio da sociedade, como um substituto perverso do 

Estado (ausente), que coopta e alicia crianças, jovens e adultos na escalada insólita da 

marginalização. 

Feito este intróito, retomar-se-á à introdução do trabalho, todavia, amparando-se 

em alguns aportes teóricos que possibilitarão problematizar as circunstâncias e contextos 

sócio-histórico-culturais em que a formação dos operadores da segurança pública foram/estão 

inseridos. 

A recente história nacional nos mostra que saímos de um regime ditatorial há 

cerca de três décadas, no qual o país vivia um Estado totalitário, como assim o foi boa parte 

dos países sul americanos. No nosso caso, em particular, o regime ditatorial a partir de 1964 

deixou algumas sequelas no sistema de segurança pública, especialmente, no que concerne às 

Polícias Militares, visto que, com o advento da Inspetoria Geral de Polícia Militar (IGPM), 
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 Conforme o Gabinete de Gestão Integrada do RN (GGI), desde a institucionalização do sistema 

EAD, no RN, já foram (re)capacitados mais de 9 mil e setecentos  policiais militares, desde 2006. 
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instituída pelo Decreto Federal nº 667/69, estas que já eram consideradas reservas do Exército 

Brasileiro (EB), conforme a Constituição de 1934, tiveram ainda mais seu controle reforçado. 

De acordo com a citada lei, as corporações militares estaduais ficaram sob a 

fiscalização direta do EB, no tocante à aquisição de materiais e equipamentos, armamentos, 

aumento de efetivos, bem como a formação do profissional de segurança pública 

(nomenclatura esta que só viria ser criada a partir de 2003, com o advento da MCN). 

Partindo desse pressuposto, as corporações policiais militares, que nesse ínterim, 

ainda contavam com os Corpos de Bombeiros
28

 em sua estrutura organizacional, vivenciaram 

um choque cultural, pois como até hoje está preconizado na atual Constituição Federal, no 

parágrafo 6º, do artigo 144, afirmando que: As polícias militares e corpos de bombeiros 

militares, forças auxiliares e reserva do Exército [...]. Ou seja, como defende Jacqueline 

Muniz (2001), as polícias militares brasileiras vivem em permanente crise de identidade, pois 

o fantasma do verde oliva, ainda ronda o imaginário dessa Corporação (Polícias Militares) 

que estaria muito mais afeta à segurança pública, à segurança nacional.  

É forçoso enfatizar aqui, que não se pretende com essa teoria desqualificar, nem 

tampouco menosprezar o valioso processo doutrinário de procedimentos administrativos e 

operacionais que fora (e ainda o são) transmitidos às PPMMs, pelo Exército Brasileiro. Nessa 

mesma perspectiva, também não se intenta culpar àquela Instituição, que tantos relevantes 

serviços têm prestado à Nação Brasileira, pelo caos que parece, por vezes, estar estabelecido 

em algumas cidades brasileiras, no tocante à segurança pública. Contudo, enfatiza-se que na 

nossa concepção, bem como de outros tantos estudiosos na área da segurança pública, por 

excelência, o nosso mister policial militar diverge, daquele da segurança nacional, o qual se 

entende ser proteger o país de um ―inimigo externo‖. 

Nessa mesma esteira, concordam tantos outros pesquisadores (e nós também), que 

a história da tragédia da segurança pública no nosso país se explica, em parcela significativa, 

pela inércia do sistema de justiça criminal, que não se envolve nas questões correlatas, 

somada à falta de mobilização popular, que parece se um mal secular no país. 
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 A maioria dos Corpos de Bombeiros no Brasil já obteve sua emancipação das Polícias Militares. Na 

concepção de estudiosos, da qual se entende ser a mais plausível, os Corpos de Bombeiros tem 

missão, eminentemente de defesa civil, divergindo, em todos os aspectos da missão constitucional 

das Polícias Militares, que é o policiamento ostensivo. Nessa perspectiva, as Polícias Militares, 

também divergem completamente da missão constitucional das Forças Armadas, especificamente, 

do Exército, donde se copiou a estrutura organizacional e o ideário de formação, assunto que se 

tratará com mais vagar nos capítulos subsequentes.  No RN, a emancipação do Corpo de Bombeiros 

se deu com a Lei Complementar nº 230, de 22 de março de 2002, que dispõe sobre o Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, fixa o efetivo da Corporação e dá outras 

providências. 
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Alargando esse entendimento acerca do antagonismo: militar versus policial, 

Michel Foucault assevera que o vigilantismo, o controle e o adestramento não estariam apenas 

no campo dos recursos materiais, como citado acima, mas principalmente no imaginário 

organizacional e, defendemos nós, consequentemente, a sociedade brasileira, teria 

internalizado tais conceitos, os quais parecem permanecer até os dias atuais. Ainda nessa linha 

de pensamento, as conformações das estruturas organizacionais criam e cristalizam as culturas 

(ou subculturas) organizacionais: ―A minúcia dos regulamentos, o olhar esmiuçante das 

inspeções, o controle das mínimas parcelas da vida e do corpo se darão em breve, no quadro 

da escola, do quartel, do hospital ou da oficina [...]‖ (Grifos meus). (FOUCAULT, 1977). 

Numa perspectiva mais atual sobre a segurança pública, entendem alguns 

pesquisadores que não se deve fazer antagonismos entre o ―preventivo‖ e o ―repressivo‖, 

entendemos nós que também não, mas se enfatiza que essa concepção diverge da primeira 

premissa. Ademais, quando tudo é circunstancial (principalmente, porque as ações de 

segurança pública são, por excelência, diversas, complexas e inusitadas) quando estão em 

jogo, legítima e legalmente, o bem coletivo (especialmente a vida). 

Nesse aspecto, as técnicas de uso progressivo da força traduzem isso muito bem 

hoje em dia, motivo este, por demais justificado para que mais e mais estudiosos e 

pesquisadores debrucem-se a estudar a problemática da violência e da criminalidade e as 

―melhores‖ formas de enfrentamento. 

Conforme Magno Cerqueira, a polícia brasileira, que nesse ínterim ainda passava 

pelo processo de profissionalização, copiosamente repetiu o que vinha da polícia americana, 

que nos idos da década de 70, do século passado, já não mais priorizava o atendimento 

emergencial, mas sim o preventivo. Ou seja, a polícia americana buscava, primeiramente, 

perceber as causas da violência, para assim trabalhar políticas conjuntas, de prevenção e de 

repressão, no sentido de minimizar os índices das origens da problemática e, 

consequentemente, de criminalidade (BAYLEY, 2006). 

Pensando o conceito de Segurança Pública, com o intuito de afastá-lo do de 

Segurança Nacional, nos apoiaremos nos estudos comparativos realizado por Bayley e 

Skolnick (op.cit.), dois pesquisadores norte americanos que visitaram vários países de culturas 

das mais excêntricas, visando, sobretudo, colher a essência do ―poder de polícia‖, não numa 

perspectiva somente tradicional, mas principalmente, sob o enfoque de uma polícia de 

prevenção, de antecipação, proativa, o qual no Brasil, o termo mais utilizado é Polícia 

Comunitária. Muito embora, em virtude de desgastes sofridos no processo de implantação em 
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algumas unidades federativas, outras nomenclaturas foram utilizadas: interativa, cidadã, de 

quarteirão, dentre outros. 

O intróito acima visou tão somente aproximar o leitor do que era produzido em 

termos de conhecimento no Brasil, em meados do século passado, e o que era posto em 

prática, por exemplo, nos EUA e na Europa. A polícia norte americana já passara pelo 

processo de amadorismo, no qual procedimentos, técnicas e táticas, não eram mais o ponto 

central, haja vista a influência política era muito incisiva e estava em pleno limiar do que eles 

chamam de amadurecimento do profissionalismo policial.  

Com o advento de várias tecnologias, os ―tiras‖ como são popularmente chamados 

começavam a desenvolver metodologias próprias na área da atividade repressiva, ou seja, pós-

acontecimento do crime, assim também, na seara proativa, conceitualização essa que nos 

deteremos com mais vagar nas seções seguintes. 

No entanto, o sistema de segurança pública no Brasil, apesar de haver sofrido 

algumas mudanças, com o enfraquecimento do regime ditatorial, por volta da década de 80, 

ainda não vivenciava os novos tempos, o que só vai instituir-se, pelo menos, em tese, no 

ordenamento jurídico de 1988, efetivamente positivado, norteando na nova Constituição qual 

era a real missão das polícias, e como essas deveriam organizar e desenvolver suas funções, 

consignando suas esferas de atribuições. 

Considerando que a operacionalização de regulamentos e leis, nem sempre 

refletem o que está positivado, ademais os índices de violência na década de 80 tiveram 

números alarmantes, especialmente nas grandes metrópoles, enquadrando-se também, nessa 

perspectiva, a violência praticada pelos agentes de segurança pública, da qual afirma Tereza 

Caldeira (2003), que a polícia brasileira foi uma das mais violentas do mundo, especialmente, 

a de São Paulo. Houve certamente uma lacuna, se é que ainda não há, para que o que fora 

positivado na CF de 1988 viesse, efetivamente, ser praticado pelas agências policiais. 

Segundo essa autora, a polícia do estado de São Paulo, por exemplo, vitimizou 

mais cidadãos civis de que em qualquer outra parte de todo o mundo. A prática e os meios 

efetivados para manutenção da segurança pública destoavam da teoria e dos ordenamentos 

jurídicos existentes. Por outro lado, o que é ainda mais assustador, é que conforme a 

antropóloga, a maioria, ou boa parte da violência praticada por esses policiais não era por 

negligência, imprudência ou imperícia, mas por policiais que utilizavam determinados 

procedimentos ilegais como forma e/ou métodos regulares de trabalho (CALDEIRA, op. cit). 

Nesse diapasão, espera-se que um estudo sobre a estrutura organizacional do 

ensino policial militar, aqui particularizada na PMRN, possa contribuir, em primeira instância 
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para compreensão de como os esses órgãos de ensino se estruturam e operacionalizam sua 

funções, a partir de suas competências para formação e (re)qualificação dos operadores de 

segurança pública, mas também, na produção de conhecimento científico para melhoria da 

segurança pública do estado. 

Conforme Silva (2005), a formação desenvolvida pela PMRN, desde a 

institucionalização da MCN, vem passando por reestruturações, quer seja na adequação aos 

novos conteúdos filosóficos, constantes na malha curricular, adotada pela SENASP, quer seja 

pela (re)estruturação da estrutura física existente, e ainda, pela legislação de ensino, que até 

então é incipiente. Nesse aspecto, enfatiza-se que a institucionalização e normatização dos 

procedimentos a serem adotados pelos órgãos de ensino só foi (re)organizado em 2004, com 

implementação da Normas de Procedimento de Conduta de Ensino (NPCE). 

Naquele estudo foi constado que a formação inicial da PMRN, para graduação de 

soldado, estava passando por um divisor de águas, visto que, além das mudanças em comento, 

o público que adentrara, naquele ínterim, também, efetivamente, começara a mudar. A turma 

de soldados que compôs o 9º Batalhão de Polícia Militar (denominado de Batalhão 

Comunitário)
29

 era de candidatos com um nível de escolaridade, a partir do ensino médio 

(exigência do edital daquele concurso), e muitos com formação universitária, conclusa, ou em 

fase de conclusão. Essa NPCE em comento foi a norma institucional que veio preencher a 

lacuna de padronização, existente na estrutura organizacional do ensino da PMRN, à época. 

Como recurso metodológico analisou-se o modelo organizacional adotado pelas 

Polícias Militares, conforme citado anteriormente, adequado do EB às Forças Militares de 

Segurança, tornando-se estruturas institucionais, predominantemente piramidais.  

Inicialmente, as PMs instituíram os Batalhões, que são compostos por 

Companhias, essas por sua vez, por Pelotões e seus Destacamentos, os quais, genericamente 

são denominados de Organização Policial Militar (OPM). 

Posteriormente, com o crescimento das PMs foram institucionalizados os Grandes 

Comandos, que são atualmente compostos por Batalhões. Essas OPMs que atuam na área 
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 Criado em 07 de março 2002, através do Decreto Governamental n. º 15 929, que estabeleceu sua 

divisão operacional em três Companhias, a 1ª, 2ª e 3ª Companhias de Polícia Militar, sediadas, 

respectivamente, em Tirol, Cidade da Esperança e no Conjunto Santarém, zona Norte de Natal. O 9º 

BPM (O Batalhão de Polícia Comunitária), em princípio não tinha o objetivo de desenvolver o 

policiamento comunitário em Natal, mas tão somente suplementar o serviço policial militar 

ostensivo (já existente), realizado pelo 1º, 4º, 5º e BOPE. Contudo, como essa temática era o filão do 

momento, estabeleceu-se que a sua filosofia principal seria a Polícia Comunitária, a qual, nos dias 

atuais, após passar por uma série de denominações foi criado recentemente o um programa estadual, 

intitulado de ―Ronda Cidadã‖. Para um maior aprofundamento ver SILVA, 2002 e 2005. 
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operacional, ou seja, na atividade fim (o policiamento ostensivo) possuem uma área 

geográfica de atuação e, empregam seu policiamento de acordo com suas especialidades. No 

que concerne às OPMs administrativas, essas são denominadas de Diretorias, que se 

constituem de seções e, por fim, as Seções, que compõem o Estado Maior, isto é, é o staff do 

Comando Geral, que, em tese, assessora-o propondo políticas nas mais diversas áreas de 

atuação da PM.  

É, pois, a partir dessa análise organizacional que se procurou entender a lógica da 

doutrina e da cultura organizacional militar, visto que, tais princípios são basilares na 

reprodução social e manutenção da cultura organização dessas Corporações, no caso em 

estudo, à PMRN. 

Em termos bourdieunianos, o modus operandi de uma dada instituição social 

opera no campo do imaginário.  Nesse sentido, entende-se que 

 

 

[...] o inconsciente é a história – a história coletiva que produziu nossas 

categorias de pensamentos, e a história individual por meio da qual elas não 

foram inculcadas: por exemplo, é a história oficial das instituições de ensino 

(a mais banal e a mais ausente da história das idéias, quanto das filosóficas, 

quanto das demais) e a história das nossas relações (esquecida e recalcada) 

com estas instituições que podem nos oferecer algumas verdadeiras 

revelações das estruturas objetivas e subjetivas (classificações, hierarquias, 

problemáticas, etc.) que, a despeito de nossa vontade, sempre orientam nosso 

pensamento. (BOURDIEU, 2003, p.19). 

 

 

Nessa concepção, buscando a fundamentação teórica dada, a conceitualização de 

habitus e campos possibilitarão o entendimento, a partir das suas características de 

relatividade. Noutras palavras, o fato social a ser estudado deve ser concebido, dentro de um 

dado contexto social em que ele interage, influenciando e sendo influenciado, numa relação 

simbiótica de retroalimentação, quer seja para evolução, mas também podendo regredir em 

abrangência e forma de atuação, dependendo, portanto, da interpretação que cada fato receba 

e seja concebido. 

Portanto, com uma maior burocratização da administração pública, o mister 

público, ou seja, o ato, o ofício de gerir as ações na esfera administrativa é concebida como 

uma: 
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Política pública é uma decisão de cunho estritamente político que visa 

distribuir recursos públicos escassos para aquilo que o grupo que controla o 

aparelho de Estado julga mais importante. A Segurança Pública é uma das 

políticas públicas que o Estado precisa implementar
30

. (ZAVERUCHA, 

2004, p. 15). 

 

 

Todavia, nessa esteira de entendimento, em alguns países de democracia 

incipiente, quando são operacionalizadas as políticas públicas, elas, recorrentemente não 

atendem às demandas da coletividade. Com efeito, é inversamente nessa mesma perspectiva 

que o autor assevera que a administração pública não pode se dá ao luxo de aprovar medidas 

que visem interesses individuais, muito embora essas possam transparecer para o público, em 

geral, que essa ou àquela medida teve fins coletivos e sociais. 

Portanto, nesse contexto da organização e gerenciamento policial militar, a 

atividade meio, in casu, a estrutura organizacional de ensino, deve ser considerada tão 

importante quanto o é a atividade fim, i.e., o policiamento ostensivo preventivo e/ou 

repressivo, pois sem uma seleção e posterior formação de qualidade, as agências de 

segurança, como, contemporaneamente, são denominadas, assim como seus integrantes, não 

terão performances capazes de fazerem frente à violência e, consequentemente à 

criminalidade dos dias atuais. (E, o que é mais nocivo é que, consequentemente, a Instituição 

policial deixará de ser mais um mecanismo de controle da violência e da criminalidade para 

torna-se, efetivamente, parte do problema da violência e da criminalidade, seja através da 

ação, ou da omissão dos seus operadores).  

Voltando a perspectiva de análise da estrutura organizacional militar, ratifica-se 

que essa fora adotada do Exército, não apenas pela PMRN, mas por todas as Corporações 

militares do Brasil, diga-se de passagem, numa espécie de cópia caracturada 
31

. Inclusive, até 

em dias atuais, muitas Corporações ainda adotam os seguintes dizeres nas suas legislações: 
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 James Q. Wilson lembra existir ―uma grande diferença entre ciência social e política pública; a 

primeira procura compreender as causas profundas e fundamentais do comportamento social, as 

quais, quase por definição, não são suscetíveis à manipulação pela política pública‖ (FUKUYAMA, 

2000). Nota do autor. 
31

 Conforme SILVA (2009) numa interpretação que perpassa a teoria foucaultiana, correlacionando 

com a prática vivenciada por Jacqueline Muniz (2001) com as agências policiais do estado do Rio de 

Janeiro. Faz-se forçoso esclarecer algumas denominações que são eminentemente novas, como é o 

caso de agências policiais, inicialmente utilizado por Bayley  (2006) e posteriormente adotadas pela 

SENASP.   
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Art. 141 - São adotados na Polícia Militar, em matéria não regulada na 

legislação estadual, as leis e regulamentos em vigor no Exército 

Brasileiro, no que lhe for pertinente. Art.142 - Esta Lei entra em vigor  na  

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Palácio 

Potengi, em Natal, 16 de dezembro de 1976, 88º da República. TARCÍSIO 

MAIA, Governador. (RIO GRANDE DO NORTE, 1976, grifos nossos
32

). 

 

 

A impressão primeira, é que, notadamente, essa característica maior, atendia a 

uma dada conjuntura social na qual essas Polícias Militares estavam insertas. Ou seja, uma 

estrutura (e, consequentemente, sua cultura), eminentemente militar, foi institucionalizada 

para a manutenção e controle social, e para esse fim, uma doutrina militarista, perpetuaria a 

cultura e o status quo, relativamente importantes para àquele contexto sócio-histórico-cultural 

brasileiro, que na nossa hipótese serviu, e ainda serve de sustentáculo para as características 

fundantes das Polícias Militares do país. Nesse aspecto, é forçoso esclarecer que muitos 

desses princípios e valores são significativos para perpetuação da Instituição, porém, por 

outro, entende-se que muitos vão de encontro ao Estado Democrático e, principalmente, não 

atendem mais as demandas, quer sejam interna corporis, quer sejam da sociedade em sentido 

lato.  

É consenso, no entanto, para muitos estudiosos no assunto (com os quais 

concordamos), que tais instituições não atenderão às demandas internas e externas se 

continuarem a fazer o trabalho que outras instâncias deveriam fazer. Fato relevante é destacar 

que, infelizmente, parece que as PPMMs estão sozinhas para dar conta do art. 144 da 

CF/1988: ―Segurança pública, dever do estado, direito e responsabilidade de todos‖. 

(Grifamos). Características essas preponderantes em Estados, onde o aparelho estatal mais 

atuante é o repressor, justamente em virtude da ausência já citada. 

 

3.3 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE ENSINO NA PMRN: CONSTATAÇÃO 

 

Ao analisar o sistema de ensino da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, ou a 

inexistência deste na estrutura organizacional, procurou-se também identificar os referenciais 

legais e normativos, bem como aportes teórico-filosóficos utilizados na seara educacional 

policial militar para normatizar as doutrinas e/ou diretrizes dos órgãos de formação e 

(re)qualificação profissional da Instituição. 
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 Esclarecemos que quando enfatizamos com grifos nossos, no caso das leis e decretos em estudo, os 

grifos não são do legislador, mas dos autores do trabalho monográfico. 
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A pesquisa proposta colocou-se dentro de uma abordagem qualitativa, por ser uma 

tentativa de compreender uma dada situação, considerando os significados e características 

situacionais apresentadas, valorizando-as dentro de uma interpretação crítico-analítica. 

Nesse percurso metodológico, atentou-se para o processo de estruturação e 

qualificação desse segmento, objetivando analisá-lo, à luz das orientações pedagógico-

administrativa, que subsidiaram/subsidiam toda seara educacional, das propostas e/ou projetos 

e programas de formação da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte.  

Ainda como recurso metodológico, optou-se pela pesquisa bibliográfica como 

subsídio de fundamentação teórica deste trabalho, como também, através de documentos da 

Corporação que comprovassem a adoção de políticas e/ou ações de ordem institucional, que 

visaram/visam nortear os padrões dos cursos de formação e (re)qualificação  para os 

integrantes dos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, os quais, 

atualmente, são de  responsabilidade da Diretoria de Ensino
33

 (DE) e do Centro de Estudos 

Superiores da PMRN. 

Com base nos objetivos da pesquisa, buscou-se orientá-la de acordo com os 

procedimentos de uma pesquisa exploratória Gil (2002), que tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explicito ou a construir 

hipóteses. Nessa mesma perspectiva, entende-se ainda que, 

 

 

[...] por meio da pesquisa exploratória, pode-se avaliar a possibilidade de 

desenvolvimento de um trabalho satisfatório, o que vai permitir o 

estabelecimento dos critérios a serem adotados, bem como dos métodos e 

das técnicas mais adequados (PRESTES, 2003, p. 26). 

 

  

Portanto, nessa esteira, uma pesquisa explicativa vai muito além do simples 

registro documental, da análise, da classificação e da interpretação dos fenômenos em estudo, 

mas, sobretudo, procurou identificar quais são seus fatores preponderantes que influenciam, 

e/ou são influenciados pelo objeto. Seu objetivo é, por excelência, aprofundar o conhecimento 

da realidade (Idem, 2003). Caracterizou-se de forma documental, que de acordo com Gil, 
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 A DE, foi criada pelo Decreto nº 12.514, de 1995, e é sediada no Quartel do Comando Geral (QCG), 

no bairro do Tirol, nesta capital, tendo como principal função o planejamento, a direção e 

norteamento dos cursos de formação e aperfeiçoamento dos policiais militares do Estado do Rio 

Grande do Norte, os quais serão detalhados com mais vagar no limiar deste trabalho. 
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(1999, p.66), ―vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa‖.  

O locus propriamente dito, de sua realização, deu-se através das normas e 

diretrizes emitidas pelo Diretor de Ensino da PMRN e homologadas pelos Comandantes 

Gerais, de diretrizes do próprio Comando Geral da Corporação, ao longo, principalmente, das 

duas últimas décadas do século passado, donde foram formatadas as normas em estudo. 

Lançou-se mão também, da legislação castrense nacional produzida para controle 

e fiscalização das Polícias Militares, da mesma forma, utilizou-se dos princípios doutrinários 

emanados da SENASP, produzidos na última década do século passado, quando do 

surgimento, não apenas desta Secretaria, mas também do Programa Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania (PRONASCI) e, por último, a institucionalização da Força Nacional, 

conforme se segue:  

 

 

Art. 2
o
  A cooperação federativa de que trata o art. 1

o
 desta Lei, para fins 

desta Lei, compreende operações conjuntas, transferências de recursos e 

desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação de 

profissionais, no âmbito da Força Nacional de Segurança Pública. (BRASIL, 

2007). 

 

 

Ou seja, várias foram as vertentes teórico-filosóficas que subsidiaram e ainda 

subsidiam a forma e a estruturação de organização da formação e (re)qualificação profissional 

dos policiais militares atualmente.  

Especificamente, no que tange à legislação estadual, analisou-se profundamente 

os ordenamentos jurídicos e normas institucionais criados a partir da edição da Lei 

Complementar 090, a ser analisada posteriormente no limiar deste trabalho.  

Atualmente, a estrutura organizacional de ensino da PMRN conta com Unidades 

especializadas em ensino e aprendizagem (o Centro de Formação e Aperfeiçoamento da 

Polícia Militar, e a Academia Cel Milton Freire de Andrade) locus de formação e 

aperfeiçoamento de integrantes da Corporação, bem como, de membros de outras polícias 

através convênios firmados entre os órgãos interessados. A PMRN conta também, com o 

Centro de Estudo Superiores, inicialmente já caracterizado, que por ocasião da 

problematização será melhor analisado em estrutura e funcionabilidade. 

Há em vigor, atualmente no país, uma política educacional, não apenas 

direcionada às Polícias Militares, mas para todas as instituições de segurança pública, em 
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geral, como é explicitado através da Matriz Curricular Nacional, para a Formação em 

Segurança Pública (MCN).  

Todavia, o que se pleiteia com essa abordagem mais específica, é investigar se o 

sistema de ensino da PMRN, atualmente em vigência, operacionaliza essas políticas 

nacionais, em sentido estrito de gerir, através dos órgãos de planejamento e execução, as 

ações que, efetivamente, possibilitem a execução de suas normas ou diretrizes do comando da 

Corporação para gerenciar a estrutura organizacional de ensino.  

A partir da propositura acima, enfatiza-se que desde 1991, a Lei Complementar 

(LC) nº 090, que foi alterada pela LC nº 131, de 03 de maio de 1995, organizou a estrutura 

organizacional da PMRN, determinando que as Diretorias são órgãos setoriais ―organizadas 

sob a forma de sistemas, para as atividades de administração financeira, contabilidade e 

auditoria, de apoio logístico e de saúde‖. Sendo assim, ainda nessa mesma fundamentação, 

pode ser citado o fragmento abaixo, que literalmente determina a estruturação educacional da 

PMRN, na qual deveria ser criada a Diretoria de Ensino que teria incumbência de todo o 

planejamento e deliberações acerca da formação, (re)capacitação e as atividades educacionais, 

conforme se segue: 

 

 

Art. 17 – Como decorrência do desenvolvimento da corporação, poderá 

ser criada e organizada , por ato do Governador do Estado, mediante 

proposta do Comandante Geral, a Diretoria de Ensino(DE). Parágrafo 

Único – A Diretoria de Ensino (DE), órgão de direção setorial do Sistema 

de Ensino, assumirá encargos pertinentes a 3ª Seção do Estado- Maior 

Geral, incumbindo-se do planejamento, coordenação, fiscalização e controle 

de das atividades de formação, aperfeiçoamento e especialização de Oficiais 

e Graduados.(RIO GRANDE DO NORTE, 1991, grifos nossos). 

 

 

No entanto, já em 1994, através da Lei 6.721, outro ordenamento jurídico é 

criado, dispondo sobre a criação da Academia ―Cel Milton Freire de Andrade – APM e o 

Centro de Estudos Superiores (CES). Ora, se lei que organizara a estrutura básica da PMRN, 

consignava que deveria ser criada uma diretoria que contemplasse as competências de 

planejamento nessa seara, ao contrário, foi criada outra estrutura de planejamento denominado 

de CES, independente e desatrelada da Diretoria de Ensino, que até então não houvera sido 

instituída. Todavia, já era prevista na LC, supracitada. Diretoria essa que só viria a ser 

instituída um ano após.  
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Como forma de melhor concatenar as informações a serem analisadas, antes, 

porém de aprofundarmos acerca da criação da DE, faz-se forçoso pormenorizar quais as 

competências que cada órgão e/ou Unidade, criados, respectivamente, pelo ordenamento 

jurídico em comento têm. Em primeira instância, cita a lei: 

 

 

Art. 1º - Fica criada a Academia de Polícia Militar do Estado do Rio 

Grande do Norte, orgânica do Centro de Estudos Superiores, com a 

denominação de Academia de Polícia Militar Cel Milton Freire de Andrade. 

[...]Art. 7º - Fica criado e inserido na estrutura orgânica do Comando Geral 

da Polícia Militar, o Centro de Estudos Superiores, a cujo órgão compete: 

I - proporcionar orientação técnica sobre pesquisas e apresentação de 

trabalhos monográficos; II - realizar e apoiar pesquisas monográficas 

no campo da segurança pública, defesa civil, defesa social e defesa 

ambiental; III - produzir estudos sobre assuntos relacionados à 

administração e emprego da Polícia Militar; e IV - difundir estudos 

técnicos sobre policiologia e policiometria. Art. 8º - O Centro de Estudos 

Superiores da Polícia Militar tem a seguinte estrutura: I – Diretoria; II - 

Subdiretoria; III – Secretaria IV - Setor de projetos e metodologia; V - Setor 

de pesquisa; e VI - Biblioteca. (RIO GRANDE DO NORTE, 1994, grifos 

nossos). 

 

 

Ou seja, utilizando-se de um dispositivo do artigo 46, da LC 090, que faculta ao 

Chefe do Executivo normatizar, mediante decreto, criar, transformar, extinguir e, até mesmo, 

(re)estruturar a organização básica da Polícia Militar, foi instituído o CES, o qual, 

posteriormente seria regulamentado através do Decreto 12.431, de 21 de dezembro de 1994. 

E o que é mais intrigante é que conforme os grifos, a APM, está legalmente 

subordinada àquele Centro, desconsiderando, portanto, a LC 090, a qual deixa claro a 

necessidade de institucionalização da Diretoria de Ensino e que esta, obrigatoriamente seria o 

órgão superior de direção e planejamento, integrante do Sistema de Ensino, que seria, por seu 

turno, composta dos seus órgãos executores, com veremos nos exemplos das Coirmãs 

estudadas, no último capítulo deste trabalho.  

É forçoso esclarecer que medidas como essa, geralmente, são provocadas por 

integrantes da própria Instituição, visando à coletividade e à Corporação, mas não se deve 

descartar também, a possibilidade de ocorrerem transformações nas estruturas organizacionais 

com interesses casuísticos. 

Nesse diapasão, a grande questão in casu a ser levantada é que não teria sido mais 

eficiente e, consequentemente, menos oneroso e eficaz institucionalizar a Diretoria de Ensino, 

inicialmente já prevista no ordenamento jurídico, do que criar outra estrutura para trabalhar, 
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exclusivamente, com a produção científica de conhecimento da seara da segurança pública? 

Ou ainda, será que para a estrutura organizacional da Polícia Militar, existente atualmente, o 

CES não deveria ser parte integrante da atual DE?  

Noutra perspectiva, mas sem perder o foco da visão de otimização dos recursos e 

da estrutura organizacional; entende-se que o Curso Superior de Polícia (CSP) deveria, por 

dever de ofício, ser planejado pela DE e executado pela Academia Milton Freire, conforme 

fragmentos abaixo:  

 

 

Art. 1º - Fica instituído na estatura organizacional da Polícia Militar do 

Estado do Rio Grande do Norte, a Diretoria de Ensino (DE), como órgão de 

Direção Setorial de Ensino, com as seguintes atribuições básicas: I - 

Elaborar a política de ensino da Corporação; II - Programar os cursos de 

formação e aperfeiçoamento de pessoal; III - Planejar o calendário de 

ensino; IV - Acompanhar e avaliar o rendimento escolar nos diversos cursos; 

e V - designar instrutores; professores e monitores para os diversos cursos; e 

VI - Executar, quando for o caso, outras atividades relacionadas ao ensino. 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1995, grifos nossos). 

 

 

 

E ainda: 

 

 
Art. 1º - A Academia de Policia Militar (APM) é o estabelecimento de 

Ensino da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, que tem por 

missão: formar, adaptar, aperfeiçoar, habilitar, especializar os Quadros da 

Corporação, através de Cursos e Estágios. (RIO GRANDE DO NORTE, 

1995, grifos nossos). 

 

 

Isso nos leva a perceber como se faz urgente uma articulação entre as esferas 

educacionais da PMRN, no sentido de integrar a atual legislação para que possa haver uma 

sinergia entre normas e funcionabilidade dos órgãos constituintes, o que possibilitaria, no caso 

da hipótese em estudo, uma melhor performance no processo de planejamento e 

operacionalização do ensino-aprendizagem policial militar do estado. 

Ainda nesse aspecto, poderiam ser criadas linhas de pesquisa na área da segurança 

pública, buscando, sobretudo a produção de conhecimento técnico-científico capaz de propor 

medidas alternativas de enfrentamento ao fenômeno da violência e da criminalidade, tanto nas 

esferas tático-operacional, assessorando o comando da Instituição, mas também, em nível 

estratégico, propondo políticas de estado. Ou ainda, aproveitando a estrutura existente do 

CES, bem como, levando-se em consideração a que foi destinado, nos incisos I a IV, do seu 
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próprio Decreto de criação, o qual normatiza que aquele órgão faça orientações e pesquisas na 

área de produção científica, estudos no campo da violência e da criminalidade, 

principalmente, sob a perspectiva de propor alternativas de enfrentamento desses fenômenos 

sociais, à Corporação e, consequentemente à Secretaria de Segurança Pública e da Defesa 

Social.  

As políticas de Estado na área da segurança pública, que porventura venham a 

surgir, a partir de produções monográficas, ou projeto de pesquisa (entendemos nós, quando 

da feitura do projeto em comento), potencializariam os órgãos existentes nos diversos 

seguimentos, instrumentalizando-os na elaboração de um plano estadualizado de segurança 

pública, que contemple as especificidades da dinâmica policial, conforme teoriza Marcos 

Rolim (op. cit.), afirmando que o país carece de políticas de segurança pública que atenda, 

não apenas demandas policiais, mas que, articuladamente desenvolvam-se políticas sociais, 

sobretudo para as populações mais vitimizadas pela violência, quer seja pela ausência, quer 

seja pela repressão do Estado (ALTUSSER, 1974), ou ainda, seja através de práticas ilegais 

efetivadas pelos próprios operadores de segurança (CALDEIRA, op. cit). 

Nesse aspecto, entendemos que o Cento de Estudos Superiores como órgão 

instituído com objetivos pré-estabelecidos, quer seja na área da pesquisa, ou na seara da 

orientação metodológica e, ainda, na produção de estudos técnicos correlatos à segurança 

pública, prestaria um relevante serviço à sociedade potiguar, caso desenvolvesse o que estar 

normatizado no seu ordenamento jurídico de criação, viés que será aprofundado no último 

capítulo.  
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4 NORMATIZAÇÕES DE ENSINO 

 

Necessariamente, o objetivo central deste trabalho monográfico foi analisar a 

estrutura organizacional de ensino da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, 

buscando identificar se há um sistema de ensino e, não havendo constatação deste, analisar 

como se operacionaliza o ensino na PMRN, particularmente, como a(s) norma(s) em vigência 

gerenciam(m) os órgãos de ensino que compõem a Instituição Policial Militar.  

Por outro lado, no transcorrer da análise investigativa verificou-se como esse 

sistema funciona em seu nível formal e integrado; analisando, nessa mesma perspectiva, se o 

sistema ou a estrutura existente na área de ensino da PMRN influencia positiva, ou 

negativamente a produção de conhecimento, na proposição de projetos, ou de programas de 

intervenção na seara da segurança pública do estado. 

Em suma, as investigações se preocuparam com a tentativa de identificar se a 

estrutura organizacional atual de ensino da PMRN atendia às atuais demandas da Corporação 

e, consequentemente, da sociedade potiguar, ou careciam de reestruturação, visando melhor 

distribuir as funções dos órgãos de planejamento e de execução do ensino da PMRN.  

 

4.1 LEGISLAÇÃO DE ENSINO EM ALGUMAS POLÍCIAS MILITARES DO 

BRASIL 

 

 De acordo com pesquisas realizadas através de livros, revistas, Internet, bem 

como a partir de legislações das Coirmãs, fornecidas por oficiais das Corporações que aqui 

serão citadas, pôde-se ter um panorama da conjuntura educacional das Polícias Militares do 

país, sobretudo, do ponto de vista da legislação existente acerca dos respectivos sistemas de 

ensino. 

 A partir dos dados levantados, é consenso que a Polícia Militar do Estado de 

Minas Gerais (PMMG) é a mais antiga a ter uma estrutura de força policial instituída no país. 

É, portanto, a partir dessa Coirmã que se incursionou, metodologicamente, analisando que 

desde 1973, a PMMG dispõe de um sistema de ensino que visou estruturar o planejamento, o 

controle e a fiscalização das políticas e ações relativas à seara educacional, conforme a 

legislação a seguir:  
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Art. 1º - A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o 

disposto no art. 68 da Lei Federal nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, manterá 

sistema próprio de ensino, com a finalidade de proporcionar ao respectivo 

pessoal a capacitação para o exercício dos cargos e funções previstos em sua 

organização, bem como proporcionar assistência educacional aos seus 

dependentes. Art. 2º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar terá a seu 

cargo o planejamento, a coordenação, o controle, a execução e a avaliação 

do Ensino Profissional e do Ensino de 1º e 2º Graus, na Corporação. 

Art. 3º - O Ensino Profissional na Polícia Militar será ministrado pelo 

Departamento de Instrução, Batalhão-Escola, Centros de Aperfeiçoamento 

Profissional das Organizações Policiais Militares (OPM) e por outros órgãos 

de ensino da Corporação. (MINAS GERAIS, 1973). 

 

 

E ainda, numa perspectiva de maior sistematização desse sistema de ensino, a 

própria legislação já esmiuçava detalhadamente, como se daria, doravante, a sua execução, 

bem como as competências de cada órgão envolvido: 

 

 

Art. 4º- O Ensino Profissional compreende três graus: o básico, o 

intermediário e o superior.§ 1º - O Ensino Básico constitui-se dos Cursos 

de Formação de Cabos e Soldados, e de Instrução da Tropa. § 2º - O 

Ensino Intermediário constitui-se dos Cursos de Formação e 

Aperfeiçoamento de Sargentos e de Cursos de Especialização.§ 3º - O 

Ensino Superior com três ciclos abrange: I - O primeiro ciclo, os Cursos 

de Formação e Especialização, que capacitam ao exercício de cargos e 

funções privativas de oficial subalterno e intermediário; II - o segundo 

ciclo, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, que dá condições ao 

desempenho de cargos e funções próprias de Oficial Superior; III - O 

terceiro ciclo, o Curso Superior de Polícia, que prepara o oficial para o 

exercício de cargos e funções de Coronel da Polícia Militar. § 4º - 

Consideram-se também, como atividades do Sistema de Ensino da Polícia 

Militar, cursos, estágios e instruções de caráter profissional, ministrados em 

qualquer estabelecimento da Corporação. (MINAS GERAIS, 1973, grifos 

nossos).  

 

 

Do que fora citado, entende-se que desde àquela época, já havia por parte dos 

gestores mineiros, quer seja no âmbito do legislativo, mas também e, principalmente por parte 

dos integrantes daquela Corporação, um interesse, no sentido de assessorar e munir o 

executivo, na tentativa de conjuntamente construírem uma legislação que atendesse às 

demandas institucionais da segurança pública. Muito embora, é forçoso consignar, que nesse 

mesmo ínterim o país passava por uma conjuntura governamental de exceção, visto que esse 

foi um dos períodos mais turbulentos. Mesmo assim, e com o forte controle exercido naquele 
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período, através da recém instituída IGPM, a Polícia mineira conseguiu normatizar seu 

sistema de ensino.  

Nesse mesmo sentido, já na década de 90 do século passado, a nossa vizinha 

Coirmã, a Polícia Militar do Estado da Paraíba, institui o seu sistema de ensino, visando, 

essencialmente, adequar sua rotina administrativa educacional, mas também, adequar-se aos 

não tão novos assim, princípios constitucionais da Carta Magna de 1988. Era, portanto, uma 

tentativa de alinhamento doutrinário que doravante deveriam ser seguidos. Sendo assim, rege 

a lei paraibana: 

 

 

Art. 1º - Fica criado, na Polícia Militar do Estado da Paraíba, O SISTEMA 

DE ENSINO, com competência de planejar e desenvolver toda política 

técnico-pedagógica e administrativa do ensino e da instrução da 

Corporação. Parágrafo único - Compõe o sistema de ensino: a) Diretoria de 

Ensino; b) Centro de Ensino; c) Centro de Estudos Superiores; d) Academia 

de Polícia Militar; e) Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças; e f) 

Colégio da Polícia Militar. (PARAÍBA, 1990, grifos nossos). 

 

 

Para nossa análise investigativa é importante também perceber, que o órgão maior 

instituído foi a Diretoria de Ensino, ou seja, que tinha como competência planejar as políticas 

de ensino, devendo os demais, como órgãos executores, seguirem as diretrizes daquela 

Diretoria, emanadas, devendo, portanto, os demais subordinarem-se à DE, como gestor maior 

na hierarquia educacional da PM paraibana.   

Para o cerne de nossa problemática, resta entender que um sistema educacional é 

não a única, mas uma das principais fontes de cristalização de uma cultura organizacional. 

Muito embora, muitos estudiosos asseverem que o currículo oculto, do qual teoriza Pierre 

Bourdieu (2004), é tão significativo no processo cognitivo, quantas as demais formas de 

construção de aprendizagem.  

Nessa perspectiva de entendimento, entende-se que a relação professor/aluno onde 

quer que se estabeleça, ou que se desenvolva a prática educacional, possibilita assimilação ao 

discente, principalmente se nessa relação de retro-alimentação existir o caráter de 

subordinação. Nesse aspecto, talvez seja redundante enfatizar que, nessa relação sempre há, 

mesmo que em graus menores, a subordinação por parte do discente
34

. 
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 Para um maior aprofundamento ver SILVA, 1997. 
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Voltando ao nosso foco principal de institucionalização de um sistema de ensino 

policial militar, tomaremos como cerne a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), 

que se instituiu como a maior e uma das principais mentoras técnico-teórico-filosóficas do 

sistema de segurança pública do país, não apenas porque detém o maior efetivo, now how em 

armamento, equipamento e tecnologia, mas porque investiu preponderantemente em 

educação.  

Nesse aspecto, a requalificação técnico-profissional dos policiais paulistas ocorre 

não apenas no Brasil, como também em outras polícias em vários países. Assim, outro 

aspecto relevante, é que a busca pela excelência profissional, passa também pela produção do 

conhecimento interna corporis, pela interação com as demais Coirmãs, através de 

conferências e seminários, como o promovido por ocasião de encerramento do curso de 

Mestrado Profissionalizante, promovido para policiais em nível de capitães.  

O evento em comento se deu através da IV Jornada de Polícia Comparada, 

anteriormente descrito, que teve como objetivo, verificar em loco, nas cidades sedes da Copa 

do Mundo de Futebol, de 2014, como estava se dando a preparação da segurança, 

especialmente, por parte das Polícias Militares, a formação e requalificação dos seus efetivos 

e suas técnicas e táticas de emprego e, principalmente, quais as formas de produção de 

conhecimento na área da segurança pública. 

A PMESP então instituiu o seu sistema de ensino no ano de 2008, tendo como 

objetivo precípuo adequar sua estrutura educacional à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira. Nesse sentido, primando pelo respeito e promoção dos Direitos Humanos, a 

construção e implementação de um conceito da filosofia de Polícia Comunitária e, por fim, 

mas não menos importante, o fomento à produção do conhecimento científico na busca da 

promoção da paz social. Nesse embasamento, a nova legislação assevera:  

 

 

Artigo 1º - Fica instituído o Sistema de Ensino da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, dotado de características próprias, nos termos do 

artigo 83 da Lei federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educacao Nacional - LDB, para o fim de qualificar 

recursos humanos para o exercício das funções atribuídas aos integrantes dos 

Quadros da Polícia Militar, em conformidade com a filosofia de polícia 

comunitária, especialmente as funções voltadas à polícia ostensiva e de 

preservação da ordem pública, às atividades de bombeiro e à execução das 

atividades de defesa civil. Parágrafo único - O Sistema de Ensino da Polícia 

Militar promoverá a transmissão de conhecimentos científicos e 

tecnológicos, humanísticos e gerais, indispensáveis à educação e à 

capacitação, visando à formação, ao aperfeiçoamento, à habilitação, à 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3213278/art-1-lc-1036-08-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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especialização e ao treinamento do policial militar, com o objetivo de torná-

lo apto a atuar como operador do sistema de segurança pública. (SÃO 

PAULO, 2008, grifos nossos). 

 

 

Observar-se, que há por parte dos mentores da legislação em estudo, a 

preocupação em, primeiramente respaldar-se legalmente aos atuais pressupostos basilares da 

educação brasileira, diferentemente de outrora quando a fundamentação, fosse ela filosófica 

ou legal, amparava-se necessariamente à legislação militar, como fora esmiuçado 

anteriormente, neste trabalho. 

Noutra perspectiva, fundamentalmente importante foi a necessidade de enfatizar 

três princípios fundantes do atual Estado Democrático, que é o respeito e a promoção dos 

Direitos da Pessoa Humana, a interação e integração com a sociedade, como condição sine 

qua non de controle da criminalidade e, por fim, mas igualmente significativo, pois funciona 

como instrumentalizador à efetivação dos primeiros, é a obrigatoriedade da produção de 

conhecimento científico como forma de enfrentamento das diversas maneiras de manifestação 

desse fenômeno social, a violência. 

Outro aspecto basilar da legislação de ensino da PMESP é a equivalência 

estabelecida com o ensino de nível superior existente no país. Em primeiro momento, essa 

equivalência é estabelecida dos cursos de formação e requalificação das Praças, com os cursos 

de formação de nível superior, na modalidade ―sequencial‖, como estabelece a LDB, 

posteriormente regulamentada a partir de Resolução específica da Câmara de Educação 

Superior (CES), do Conselho Nacional de Educação (CNE), como se segue: 

 

 

Art. 1º Os cursos sequenciais por campos de saber, conjunto de 

atividades sistemáticas de formação, alternativas ou complementares 

aos cursos de graduação, caracterizados no inciso I do art. 44 da Lei 

9.394/96, são regulamentados nos termos da presente Resolução. Parágrafo 

único. Os cursos sequenciais por campos de saber estarão abertos a 

candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de 

ensino e sejam portadores de certificados de nível médio. Art. 5º Os cursos 

superiores de formação específica estarão sujeitos a processos de autorização 

e reconhecimento com procedimentos próprios e que resguardem a qualidade 

do ensino, ressalvada, quanto à autorização, a autonomia das universidades 

nos termos do art. 53 da Lei 9.394, de 1996, e a dos centros universitários, 

nos termos do parágrafo 1º do art. 12 do Decreto 2.306, de 1997. § 1º A 

carga horária dos cursos de que trata este artigo não será inferior a 

1.600 horas nem poderá ser integralizada em prazo inferior a 400 dias 

letivos, nestes incluídos os estágios ou práticas profissionais ou 

acadêmicas, ficando a critério da instituição de ensino os limites 
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superiores da carga horária e do prazo máximo de sua integralização. 

(BRASIL, 1999, grifos nossos). 

 

 

Conforme nossos grifos, é louvável que a PMESP tenha sido a pioneira, como o é 

em outros aspectos, já aqui citados, visto que, tão necessário quanto à equivalência a ser 

obtida com os cursos superiores das IES do país; é necessariamente estabelecer mudanças 

estruturais e metodológicas que possibilitem essa ascensão. Senão vejamos: 

 

 

I - curso sequencial de formação específica, destinado a qualificar 

tecnicamente a Praça da Polícia Militar de graduação inicial, para 

análise e execução, de forma produtiva, das funções próprias de polícia 

ostensiva e de preservação da ordem pública, em conformidade com a 

filosofia que norteia a polícia comunitária, além de outras atribuições 

definidas em lei, bem como as funções de bombeiro e a execução das 

atividades de defesa civil; II - curso sequencial de complementação de 

estudos, destinado a qualificar profissionalmente o policial militar, 

promovendo a sua habilitação técnica, humana e conceitual para o exercício 

consciente, responsável e criativo das funções de liderança, gestão e 

assessoramento, nos limites de suas atribuições hierárquicas, dotando-o de 

capacidade de análise de questões atuais que envolvam o comando na 

execução das atividades de polícia ostensiva, de preservação da ordem 

pública, em conformidade com a filosofia de polícia comunitária, além de 

outras definidas em lei, bem como a execução das atividades de bombeiro e 

de defesa civil. (PMESP, 2008, grifos nossos). 

 

 

Nesse aspecto, é forçoso enfatizar que a maioria dos cursos de formação de nossas 

Praças, em todo país, salvo algumas exceções, não totalizam a carga horária estipulada na 

legislação em estudo. Por exemplo, na PMRN, os últimos cursos de formação de soldados, 

cabos e sargentos, tiveram, em média, 800 h/a
35

. Grosso modo, infere-se que, de imediato, 

mudanças substanciais necessitariam ser implementadas, caso as Instituições policiais 

queiram adequar-se a essa legislação. 

No que tange aos cursos superiores, em nível de graduação, esses já atendem às 

especificações da LBD, muito embora, parte das Corporações ainda não tenham adquirido seu 

reconhecimento junto ao MEC, ou aos Conselhos Estaduais de Educação. 

Mas, o grande destaque dessa legislação é, certamente, o que é estabelecido no 

campo que trata do ensino em nível de pós-graduação, visto que apenas algumas PMs 

                                                 
35

 Fonte: DE-2, Seção responsável pelos cursos de formação da Diretoria de Ensino da PMRN.  
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conseguiram inserir seus cursos de especialização e/ou aperfeiçoamento no rol dos 

reconhecidos pelos órgãos reguladores de ensino, quer em nível nacional ou estadual. 

Nesse sentido, a PMESP é mais uma vez pioneira, no sentido de instituir, 

primeiramente, através de lei os cursos de mestrado profissionalizante em sentido estrito e 

doutorado acadêmico e profissional na área da segurança pública, oferecidos pelo seu próprio 

sistema de ensino, ou através de convênios firmados com IES, conforme se segue: 

 

 

IV - cursos de pós-graduação, compreendendo: a) curso de especialização no 

sentido lato, destinado a ampliar os conhecimentos técnico-profissionais que 

exijam práticas específicas, habilitando ou aperfeiçoando a formação do 

policial militar para o exercício de suas funções nas respectivas áreas de 

atuação; b) programa de mestrado profissional no sentido estrito, 

direcionado para a continuidade da formação científica, acadêmica e 

profissional, e destinado a graduar o Oficial Intermediário, capacitando-o à 

pesquisa científica, à análise, ao planejamento e ao desenvolvimento, em alto 

nível, da atividade profissional de polícia ostensiva e de preservação da 

ordem pública, de bombeiro e de execução das atividades de defesa civil; c) 

programa de doutorado no sentido estrito, direcionado para a 

continuidade da formação científica, acadêmica e profissional, e destinado a 

graduar o Oficial Superior para as funções de administração estratégica, 

direção e comando nas áreas específicas de polícia ostensiva, preservação da 

ordem pública, de bombeiro e de execução das atividades de defesa civil, 

bem como o assessoramento governamental em segurança pública. § 5º - O 

Oficial Intermediário que concluir o mestrado profissional previsto no inciso 

IV, b, deste artigo, obterá o título de Mestre em Ciências Policiais de 

Segurança e Ordem Pública. § 6º - O Oficial Superior que concluir o curso 

de doutorado, previsto no inciso IV, c, deste artigo, obterá o título de Doutor 

em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. (PMESP, 2008, grifos 

nossos). 

 

 

Como é possível perceber, fez-se questão de enfatizar que academicamente, os 

cursos de pós-graduação distinguem-se pela natureza, como prever a própria LDB, ou seja, 

àqueles destinados aperfeiçoar profissionais, são lato sensu, isto é, tem por objetivo 

proporcionar um maior conhecimento na área de trabalho. Já os estricto sensu, além dos 

objetivos já mencionados visam, principalmente, subsidiar teórico-filosoficamente 

pesquisadores nas mais distintas áreas do conhecimento, inclusive, fomentando a produção 

científica de artigos, dissertações e teses.  

De fato, como ainda é muito incipiente a empreita da Polícia paulista, espera-se 

que o objetivo seja alcançado. Mesmo porque, servirá de norteamento para as demais 

Coirmãs, como, por exemplo, a proposta de reformulação ao sistema de ensino da PMRN, 
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surgida quando da feitura da pesquisa documental e das formulações teóricas advindas do 

estudo em tela. 

Fundamentando nossa hipótese inicial, um sistema de ensino devidamente 

instituído dentro dos parâmetros estabelecidos pela LDB contribuirá sensivelmente para 

legitimidade da instituição policial perante a sociedade, consequentemente, possibilitando 

uma melhor capacitação profissional dos operadores de segurança pública. Nesse sentido, 

acredita-se que com os desdobramentos advindos do desenvolvimento dos programas e 

pesquisas, novas métodos, técnicas e táticas de policiamento promoverão uma melhora 

substancial na prestação de serviço à sua clientela, inicialmente, interna e, por conseguinte à 

sociedade, de uma forma geral.   

No quesito mestrado profissionalizante e doutorado, ofertados pela PMESP, desde 

a edição da legislação em comento estes vêm sendo realizados
36

 anualmente, donde 

culminaram vários seminários realizados nas cidades brasileiras, que sediarão os jogos da 

Copa do Mundo de Futebol de 2014, dos quais já se teceu algumas considerações nos 

capítulos iniciais. 

Ampliando a discussão, a Polícia Militar do Estado do Amazonas implantou uma 

recente mudança na sua legislação de organização básica levada a efeito através da Lei 

3.514/2010 - Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Estado do Amazonas, 

acrescentando em sua estrutura organizacional, além das cinco seções que compõem as 

Diretorias, em média mais três ou quatro seções de assessoramento, indispensáveis, para uma 

moderna gestão de pessoas e recursos (CHIAVENATO, 2008), tais como, seções para pessoal 

inativo, reformado e pensionista, na Diretoria de Pessoal; já na Diretoria de Finanças, uma 

seção de auditoria e outra de contratos e convênios. No que concerne à Diretoria de 

Treinamento e Capacitação, correspondente à DE, na PMRN, foram instituídas uma seção 

para o ensino superior, uma para ensino médio e uma terceira que tratará dos cursos de 

especialização e capacitação. 

Do exposto, infere-se que a PMAM estaria no estágio de transição ao que chegou, 

por exemplo, a PM paulista, o que para nossa perspectiva de estruturação da PMRN, seria um 

ponto intermediário. Nessa perspectiva, efetivamente haveria a necessidade de reformulação. 

 Na atual estrutura educacional da PMRN, essa deveria ser efetivada da forma 

mais completa possível, visando em um primeiro momento estruturar de fato e de direito o 
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 Conforme o Diretoria de Ensino e Cultura (DEC/PMESP), com exceção desta edição, que foi feita 

através de concurso, o mestrado profissionalizante e o doutorado, anteriormente foram realizados 

através de convocação, como comumente é feito nas demais PMs (por força de lei), quando 

realizam-se os respectivos CAOs e CSPs. 
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sistema de ensino policial militar potiguar e, noutra vertente, não menos importante, é que a 

reformulação pleiteada não caia no descrédito de não promover uma mudança realmente 

significativa, necessitando, posteriormente, em um curto lapso temporal, sofrer uma nova 

reestruturação. 

Nessa mesma perspectiva se deu a mudança realizada na Polícia Militar do 

Distrito Federal. Ou seja, o Decreto presidencial de nº 7.165, de 29 de abril de 2010, veio 

regulamentar uma lei de 1977, ainda sem regulamentação até àquela data.  

No que se refere à estrutura organizacional de ensino, a PMDF não difere em 

essência das atuais Diretorias de Ensino das Coirmãs brasileiras. No entanto, uma mudança 

relevante, que merece destaque foi na nomenclatura, elevando a antiga Diretoria ao status de 

Departamento, sendo as antigas seções transformadas em diretorias. Essa transformação é 

significativa, pois possibilita uma melhor organização dentro de cada especialidade, quer seja 

na formação, aperfeiçoamento, especialização continuada, ou histórico-cultural, na qual nos 

deteremos um pouco mais, haja vista, só as PMs que passaram por recentes reformulações na 

legislação dispõem de um setor específico para tratar a preservação e promoção do seu 

patrimônio histórico, conforme se segue:  

 

 
Art. 40. À Diretoria de Pesquisa e do Patrimônio Histórico e Cultural 

compete: I - levantar e manter o acervo histórico e artístico e promover a 

preservação das tradições, a memória e os valores morais, culturais e 

históricos da Corporação; II - elaborar programas e projetos de pesquisa 

relacionados com as áreas cultural e de ensino; e III - elaborar, consolidar e 

disseminar doutrina no âmbito da instituição, por meio de estudos, manuais 

e impressos, utilizando-se inclusive do mecanismo de intercâmbio com 

outros organismos militares e civis. (BRASIL, 2010). 

 

 

Um departamento, uma diretoria, ou até mesmo uma seção, na nossa concepção 

de construção de uma estrutura organizacional de ensino, é elemento fundante para 

manutenção e preservação de sua história
37

, e, certamente, àquele que tem como competência 

principal a proteção e conservação do patrimônio histórico de instituição.  

Nesse sentido, uma compreensão das nuances que compõem os fenômenos 

históricos possibilitam que as gerações futuras possam dar pistas às sociedades sucessoras de 

como enfrentar as vicissitudes sociais. É, portanto, nessa linha de raciocínio que adentramos 

ao último tópico desta monografia, verificando as nuances e peculiaridades que constituem a 
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 Conforme concepção de HOBSBOWN (1998). 
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legislação de ensino atual e que perspectivas podem ser traçadas, visando a otimização de 

gestão de pessoas e recurso, aqui já comentados. 

 

4.2 LEGISLAÇÃO DE ENSINO NA PMRN, ANÁLISE E PROPOSTA DE 

REFORMULAÇÃO 

 

Atualmente a Polícia potiguar conta, como fora mencionada, com a LC 090, que 

veio institucionalizar não apenas o ensino policial militar, mas toda a estrutura organizacional 

da PMRN, a saber: 

 

 

Art. 9º - Os órgãos de direção compõem o Comando Geral da Corporação 

que compreende: I – Comando Geral; II – Estado- Maior, como órgãos de 

direção geral; III – Diretorias, como órgãos de direção setorial; IV – 

Ajudancia - Geral; V – Gabinete do Comandante Geral, compreendendo 

Ajudância de ordens e assessorias; VI – Comissão. (RIO GRANDE DO 

NORTE, 1991). 

 

  

Nesse sentido, entende-se razoável, que toda normatização que viesse posterior, 

necessariamente deveria estar em consonância, em primeira instância, com a Carta Magna, e 

em segundo momento, com a legislação acima citada. Ou ainda, quando a atual legislação não 

se coadunasse com as políticas de Comando, ou não atendesse mais as demandas sociais, esta 

deveria ser reformulada, in casu, a LC 090, para as que viessem subsequentemente, não 

causassem nenhum conflito de interpretação, ou choque de competência, que dificultasse e/ou 

prejudicasse os órgãos de direção e os de execução, no exercício de suas missões. 

No aspecto acima citado, forçoso se faz entender que na possibilidade dessas 

reformulações, o Comando, necessariamente, deve instituir uma comissão que possa realizar 

um estudo prévio, elaborando, se possível um diagnóstico, donde seria produzida a mudança 

na legislação. Do contrário, entende-se que reformulações feitas de forma individualizada, 

poderiam não atender às expectativas e às necessidades, tanto da Instituição como de seus 

integrantes, mas privilegiaria interesses de pequenos grupos. Mesmo que tais fatos não sejam 

produzidos propositalmente. 

Na pesquisa realiza nas demais Coirmãs, especialmente, as Polícias Militares de 

São Paulo, Amazonas, Distrito Federal, Minas Gerais e de nossa vizinha Paraíba, verificou-se 

que aquelas Corporações passaram por reformulações em seus sistemas, ou estruturas de 
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ensino, sobretudo visando adequar-se às novas demandas sociais e equiparação da educação 

policial, no que fosse pertinente, ao ensino convencional (civil), que é regido pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, que data de 1996, a qual buscando acompanhar as mudanças 

sociais já sofreu algumas atualizações
38

. 

Nesse contexto, o artigo 83 consigna que: ―O ensino militar é regulado em lei 

específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos 

sistemas de ensino‖. Compreende-se então que o sistema de ensino é a célula embrionária, 

pois é donde surge toda a fundamentação e norteamento de competências para execução do 

mister pedagógico.  

Nesse arcabouço é que surgem proposições no sentido de formular uma minuta de 

lei que concatene as legislações de ensino, existentes atualmente na PMRN, as quais 

analisadas, anteriormente, concluiu-se que há conflito de competências e, ao mesmo tempo 

inoperância, no que concerne a efetivação do que legalmente está estipulado. 

Fundir-se-iam, então, a legislação que criou a Academia Cel Milton Freire e o 

Centro de Estudo Superiores (diga-se de passagem, é por deveras dúbia, pois ao passo que 

cria a APM e o CES, normatiza o funcionamento do Curso Superior de Polícia - CSP), com o 

Decreto de criação da Diretoria de Ensino. 

Noutros termos, apesar da DE, já estar prevista na LC 090, esta Diretoria foi 

instituída pelo Decreto 12.514, de 1995, anteriormente analisado. E o que é mais conflitante é 

que o CES foi criado como órgão autônomo à DE, sendo subordinado ao Comando Geral, 

conflitando-se com a legislação citada. Senão vejamos: 

 

 

Art. 1º - Fica criada a Academia de Polícia Militar do Estado do Rio 

Grande do Norte, orgânica do Centro de Estudos Superiores, com a 

denominação de Academia de Polícia Militar Cel Milton Freire de Andrade. 

Art. 2º - Fica criado, na Polícia Militar do Estado, o Curso Superior de 

Polícia (CSP), com a especialização em segurança pública, cujo 

funcionamento, respeitadas as disposições legais e orientação da Inspetoria 

Geral das Polícias Militares, será regulamentado em Decreto do Chefe do 

Poder Executivo. Art. 3º - O Curso Superior de Polícia tem por objetivo 

preparar oficiais superiores da Policia Militar do Estado, para os altos cargos 

comando, chefia e direção, especializando-os, concomitantemente, em 

segurança pública. Art. 4º - O Curso Superior de Polícia vincula-se, para fins 

de normatização e coordenação, ao órgão de ensino do Comando Geral, 

observando-se, quanto ao seu funcionamento, as normas para o controle do 

ensino, aplicáveis às Polícias Militares. [...] Art. 7º - Fica criado e inserido 

na estrutura orgânica do Comando Geral da Polícia Militar, o Centro 
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de Estudos Superiores, a cujo órgão compete: I - proporcionar 

orientação técnica sobre pesquisas e apresentação de trabalhos 

monográficos; II - realizar e apoiar pesquisas monográficas no campo 

da segurança pública, defesa civil, defesa social e defesa ambiental; III - 

produzir estudos sobre assuntos relacionados à administração e 

emprego da Polícia Militar; e IV - difundir estudos técnicos sobre 

policiologia e policiometria. (RIO GRANDE DO NORTE, 1996, grifos 

nossos). 

 

 

 E ainda, 

  

 

Art. 1º - O Centro de Estudo Superiores da Policia Militar, órgão 

pertencente a estrutura orgânica do Comando Geral tem, dentre outras 

determinadas por leis e regulamentos, as seguintes atribuições: I - 

proporcionar orientação técnica sobre pesquisas e trabalhos monográficos; II 

- realizar e apoiar pesquisas de interesse da Polícia Militar no campo da 

segurança pública civil, defesa axial e defesa ambiental; III - produzir 

estudos relativos a administração e emprego da Policia Militar, e IV - 

divulgar estudos técnicos sobre policiologia e policiometria. (Grifos meus). 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1994). 

  

 

Por essa análise, há uma legislação eminentemente dúbia, pois se a Diretoria de 

Ensino já era prevista numa Lei Complementar (já citada), essa deveria ser considerada o 

órgão maior do ensino policial militar no estado. 

Noutra perspectiva, mas não menos importante, são as competências para as quais 

o CES foi instituído, como pode ser constado nas citações acima, distam completamente do 

que atualmente é operacionalizado na PMRN, que é o planejamento e a execução do Curso 

Superior de Polícia, deixando de lado atividades fundamentais de pesquisa, orientação e 

produção científica para o qual foi instituído. Muito embora, na parte final do Decreto que 

regulamentou o CSP, vincule-o ao Centro de Estudo Superiores: ― Art 21 - O Curso Superior 

de Polícia está vinculado para todos os fins ao Centro de Estudos Superiores da Policia 

Militar‖. Algo que, na nossa concepção não tira a dubiedade da legislação, bem como o 

conflito que a mesma causa. 

Nessa mesma perspectiva de inclusão, enquadra-se o Centro Educacional Alferes 

Tiradentes que foi criado na década de 90, do século passado, com o fechamento do CFAP, 

como discorrido anteriormente, porém se encontra totalmente esquecido pela Instituição, que 

através de decreto estadual, tem a Diretoria de Ensino como órgão responsável pela 
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administração daquele Centro, respeitadas, obviamente, a legislação de ensino em vigor, 

conforme a seguir: 

  

 

O Governador do Estado do Rio Grande do Norte, usando das atribuições 

que lhe confere o art. 64, inciso V da Constituição Estadual, DECRETA:Art. 

1º - Fica criada na estrutura básica da Polícia Militar, subordinado 

diretamente a Diretoria de Ensino da Corporação, como unidade de 

ensino de 1º e 2º grau, o Centro Educacional Alferes Tiradentes, com a 

finalidade de ministrar, ensino básico, preferencialmente a filhos de 

integrantes da PM e demais integrantes da comunidade civil. Parágrafo 

único: A unidade escola ora criada funcionará em instalações próprias da 

PM, localizada à Rua Pitombeira s/nº, Conjunto Potengi, nesta capital. Art. 

2º O Centro Educacional Alferes Tiradentes, será administrado pela PM e 

reger-se-á, no tocante a parte pedagógica, pelas mesmas diretrizes que regem 

os Estabelecimentos Oficiais de Ensino do Estado do Rio Grande do Norte. 

(RIO GRANDE DO NORTE, 1995, grifos nossos). 

 

 

Portanto, como está evidenciado, além dos órgãos executores do ensino 

propriamente, policial militar, a PMRN também conta com Colégio Policial Militar, que é 

uma constante, na maioria das polícias militares do país, com o intuito de prover uma 

educação de qualidade aos filhos dos seus policiais, mas também a população, em geral, 

norteados nos princípios da hierarquia e da disciplina. Entende-se, como fora explicitado, 

anteriormente, que essa proposta de criação de lei do sistema de ensino, possibilitará a 

concatenação e união de todas as legislações pertinentes ao ensino policial militar, no estado, 

numa tentativa de melhor gerenciar o planejamento e execução dos órgãos envolvidos. 

É forçoso, também, esclarecer que houve uma exclusão na proposta de lei do 

sistema de ensino da PMRN. Ficou de fora desse contexto a Companhia Independente De 

Prevenção ao Uso de Drogas, conforme o fragmento abaixo: 

 

 

O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR, no uso 

das atribuições que lhe confere o art. 64, V e VII, da Constituição 

Estadual, e com fundamento no art. 46 da Lei Complementar Estadual n.º 

90, de 4 de janeiro de 1991, D E C R E T A: Art. 1° Fica criada a 

Companhia Independente de Prevenção ao Uso de Drogas - CIPRED na 

estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do 

Norte - PMRN, como Órgão de apoio subordinado à Diretoria de Ensino 

da Corporação. [...] I - desenvolver atividades de prevenção ao uso e 

tráfico de drogas no Estado por meio de ações educativas junto a 

crianças, adolescentes e respectivas famílias; e II - colaborar com as 
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demais Unidades Operacionais da Polícia Militar do Estado do Rio 

Grande do Norte e outros componentes do Poder Público, bem como 

da sociedade civil na execução de atividades relacionadas à área de 

atuação da Companhia. (RIO GRANDE DO NORTE, 2008, grifos 

nossos). 

 

   

Destacamos que, mesmo estando consignado em um dos seus incisos que a 

CIPRED deverá atuar de forma preventiva junto às escolas e às famílias, entendemos que não 

há necessidade de vinculação à Diretoria de Ensino. Posto que essa trabalhará, também, como 

as demais Unidades Operacionais. Enfatiza-se que esse é um entendimento dos autores, o que 

necessariamente não precisa ser compartilhado, se, porventura, esta proposta vier a ser 

analisada pelo Comando da Corporação.  

De resto, para a hipótese apresentada, um modelo que se adequaria à estrutura 

organizacional da PMRN, bem como ao que se pleiteia com esse estudo seria uma fusão das 

mudanças aplicadas nas Coirmãs, paulista e na vizinha Paraíba. A primeira porque institui um 

sistema de ensino que se adéqua à Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira (já com as 

novas atualizações e regulamentações, a partir das Resoluções do CNE/CES), inclusive 

porque eleva o status do ensino militar de técnico, ao nível superior, desde a formação inicial 

dos soldados, até o nível de pós-graduação, em sentido estrito, com o doutoramento em 

Ciências Policiais e Segurança Pública. E no segundo modelo, desta feita o da PMPB, porque 

se aproxima da nossa realidade sócio-cultural e de infra-estrutura, como podemos constatar: 

 

 

Art. 20 – [...] a) Órgão de apoio de ensino: - Centro de ensino; - Cento de 

Estudos Superiores; - Academia de Polícia Militar; - Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Praças; e - Colégio  da Polícia Militar. Art. 21 – Os 

órgãos de apoio de ensino subordinam-se ao Diretor de Ensino, e têm a 

seu cargo a formação, a especialização e o aperfeiçoamento do pessoal da 

Polícia Militar e civil, bem como o ensino de 1º e 2º grau na Corporação. 

(PARAÍBA, op. cit., grifos nossos). 

 

 

 Nesse sentido, não se intentou atender aos desígnios pessoais, nem tampouco 

interesses de pequenos grupos, mas tão somente sugerir instrumentos para uma unidade de 

gerenciamento e de comandamento às políticas e ações de ensino da Instituição, haja vista, 

com interesses díspares, ou não convergentes, indubitavelmente as ações a serem 
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implementadas não atingiriam aos objetivos propostos, como tem mostrado a prática cotidiana 

da Polícia Potiguar. 

 Um sistema único de ensino permitiria um planejamento de um plano estratégico 

na área educacional, algo que atualmente não se efetiva na PMRN, seja pela falta de 

investimento no setor, ou por falta de planejamento articulado com os demais órgãos da 

Instituição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Sem o propósito, evidentemente, de esgotar a temática proposta, chega-se ao fim 

deste trabalho, esperando ter levantado uma série de questionamentos que, necessariamente, 

não tiveram a audácia de servir de receita, ou fórmula mágica capaz de resolver as várias 

nuances que constituem o órgão regulador do ensino da Força Policial deste estado. 

Todavia, espera-se ter contribuído de forma a elencar as variáveis que interferem 

positiva e negativamente na conformação do ensino policial, inclusive, de forma genérica, 

pois como o tema em comento é eminentemente novo, pode auxiliar não apenas a PM 

potiguar, mas outras Coirmãs que vislumbram adequar suas legislações ao Estado de 

Democrático e, sobretudo, às novas demandas sociais. 

Nesse diapasão, fez-se um resgate histórico do sistema de ensino brasileiro, 

visando introduzir o leitor nas origens sócio-historico-culturais que instrumentalizaram e 

serviram de arcabouço teórico-filosófico da educação brasileira, pois entendemos que a 

Cultura, no sentido lato, perpassa todas as instituições sociais, nas quais se inserem a Polícias 

sejam elas militarizadas ou civis. 

Quando contextualizamos a formação policial militar no Brasil contemporâneo, 

tivemos com objetivo central diferenciar que na formação de outrora a educação/capacitação 

dos policiais militares estava mais afeta à segurança nacional à segurança pública, em virtude 

do contexto social vivido à época. Essa imersão objetivou, do mesmo modo, substanciar a 

hipótese de que àquele modelo, ou estrutura educacional que as PMs se apoiaram no Exército 

Brasileiro teve uma certa legitimidade. Essa legitimidade ainda acompanham as PMs, uma 

vez que o fundamento da hierarquia e disciplina militar ainda é uma constante nestas 

organizações. Neste caso, tendendo a atender às demandas sociais por segurança pública, num 

modelo de segurança encarado como gerenciamento de crises, o serviço policial militar é 

inflacionado por colocar, de antemão, o problema de segurança como casos de polícia.  

Assim, é inegável a necessidade de mudanças nas estruturas do poder público para a elevação 

da capacitação técnico-profissional e, também científica das Polícias. 

Por fim, buscou-se analisar os sistemas de ensino de algumas Coirmãs, no sentido 

de colher subsídios que pudesse respaldar teórico e legalmente uma sugestão de proposta à 

Polícia Militar do RN, mas também a qualquer outra Coirmã que tenha acesso a esse trabalho 

monográfico, subsidiando-a de forma sistêmica e cientifica na formatação de uma estrutura 

organizacional de ensino (recebendo a denominação de sistema de ensino – a qual 

entendemos seja a mais adequada – ou outra nomenclatura), que atenda a uma administração 
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pública moderna, sem, contudo, perder as características da Instituição policial, mas, por outro 

lado, adequando-o à legislação atual da educação brasileira. 

Como forma de dar uma maior concretude às análises e teorizações aqui levadas a 

efeito, seguem dois anexos: ―A‖ e ―B‖. O primeiro é um esboço de proposta de legislação de 

ensino, à PMRN. E o segundo institui um organograma onde é enfatizada a hierarquia que o 

proposto sistema de ensino deve seguir, visando, sobretudo, subsidiar a construção de um 

sistema de ensino mais eficiente e eficaz, que se legitime não apenas na seara policial militar, 

mas perante toda a sociedade, como um órgão competente para gerir técnico e cientificamente 

a formação e requalificação, ou aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública de 

um Estado Democrático. 
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ANEXO  “A” – PROPOSTA DE MINUTA DE LEI COMPLENTAR  

 

   

MINUTA DE LEI Nº XXX DE XXX DE OUTUBRO DE 

2011
39

 

   

Dispõe sobre a criação do Sistema de Ensino da Polícia 

Militar do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras 

providências. 

 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: FAÇO SABER que o 

Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Artigo 1º - Fica instituído o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado dório Grande do 

Norte, dotado de características próprias, nos termos do artigo 83 da Lei federal nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educacão Nacional - LDB, com a 

finalidade de qualificar os membros da Corporação para o exercício das funções atribuídas 

aos integrantes dos Quadros da Polícia Militar, em conformidade com os princípios da 

filosofia de polícia comunitária, da preservação e promoção dos Direitos Humanos, 

especialmente às funções voltadas à polícia ostensiva e de preservação da ordem pública. 

Parágrafo único - O Sistema de Ensino da Polícia Militar promoverá a construção de 

conhecimentos científicos e tecnológicos, humanísticos e gerais, indispensáveis à educação e 

à capacitação, visando à formação, ao aperfeiçoamento, à habilitação, à especialização e ao 

treinamento do policial militar, com o objetivo de torná-lo apto a atuar como operador do 

sistema de segurança pública. 

Artigo 2º  O Sistema de Ensino da Polícia Militar é composto pela Diretoria de Ensino - DE, 

como Órgão de Direção Setorial de Ensino, e pelos Órgãos de Apoio e Execução. 

 

Parágrafo único - Constituem os Órgãos de Apoio e Execução da PMRN, subordinados 

diretamente à Diretoria de Ensino: 

 

I – Centro de Estudo Superiores (CES); 

II – Academia de Polícia Militar (APM); 

III– Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar (CFAPM);  

IV –  Centro de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural (CPPPHC)
40

 ; e 

                                                 
39

 Esta proposta de minuta de lei é uma adequação feita a partir de estudos e pesquisas realizadas nas 

legislações da PMAM, PMDF, PMESP , PMPB e PMMG.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3213278/art-1-lc-1036-08-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3213249/art-2-lc-1036-08-sao-paulo
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VI – Centro Educacional Alferes Tiradentes (CEAT). 

 

Artigo 3º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar compreende: 

 

I - a educação superior, nas suas diversas modalidades; 

II - a educação técnico-profissional, de acordo com as áreas de concentração dos estudos e das 

funções atribuídas aos policiais militares observada à legislação aplicável a cada Quadro 

devidamente regulamentados na PMRN. 

 

Capítulo II 

Dos Princípios e Objetivos 

Artigo 4º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar fundamenta-se nos seguintes princípios: 

 

I - integração à educação nacional, no que concerne à adequação à legislação vigente, 

respeitando-se obrigatoriamente, as especificidades do ensino policial militar, conforme 

prescreve o artigo 83 da LDB; 

II - seleção por mérito (a partir da institucionalização desta lei, deverão ser alterados os 

dispositivos de convocação, para o CAS, CAO e CSP)
41

; 

III - profissionalização continuada e progressiva; 

IV - avaliação integral, contínua e cumulativa; 

V - pluralismo pedagógico; 

VI - edificação constante dos padrões morais, deontológicos, culturais e de eficiência. 

 

Artigo 5º - O Sistema de Ensino da Polícia Militar valorizará: 

 

I - a proteção da vida, da integridade física, da liberdade e da dignidade humana; 

II - as estruturas e convicções democráticas, especialmente a crença na justiça, na ordem e no 

cumprimento da lei; 

III - os princípios fundamentais da Instituição Policial Militar; 

                                                                                                                                                         
40

 Os itens grifados em vermelho são os que foram criados ou alterados dentro da estrutura 

organizacional da PMRN, ou ensejam uma maior análise, se porventura esta proposta for analisada 

pelo Comando da Corporação.  
41

 A título de sugestão, a legislação de convocação dos referidos cursos, poderá atender aos seguintes 

requisitos: cinquenta por cento das vagas iniciais, por processo seletivo intelectual e os cinquenta por 

centos, restante, através de convocação, pelo critério de antiguidade, dentro dos respectivos postos e 

graduações. 
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3213109/art-4-lc-1036-08-sao-paulo
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IV - a assimilação e prática dos direitos, dos valores morais e deveres éticos; 

V – a integração permanente com a comunidade; 

VI - a democratização do ensino; 

VII - a estimulação do pensamento reflexivo, articulado e crítico; 

VIII - o fomento à pesquisa científica, tecnológica e humanística. 

 

Capítulo III 

Das Modalidades de Ensino 

Artigo 6º - Para atender à sua finalidade, o Sistema de Ensino da Polícia Militar manterá as 

seguintes modalidades de cursos profissionais e programas de educação superior com 

equivalência àqueles definidos nos artigos 39 a 42 e 44, respectivamente, da Lei Federal 

nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB: 

I – Curso de Formação de Soldados (CFSD), com especificidades próprias, no tocante à 

formação profissional policial militar, enquadrando-se na modalidade de curso técnico de 

formação profissional
42

, nível I, atendendo aos requisitos necessários estabelecidos na LDB e 

legislações correlatas. O referido curso é destinado a qualificar tecnicamente a Praça da 

Polícia Militar, de graduação inicial, para análise e execução, de forma produtiva, das funções 

próprias de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, em conformidade com os 

princípios estabelecidos nesta lei, além de outras atribuições já definidas em legislação 

anterior, não revogadas por esta; 

II – Curso de Formação de Cabos (CFC), com especificidades próprias, no tocante à formação 

policial militar, enquadrando-se na modalidade de curso técnico de formação profissional
43

, 

nível II, atendendo aos requisitos necessários estabelecidos na LDB e legislações correlatas, 

destinado a qualificar profissionalmente o policial militar, promovendo a sua habilitação 

técnica, humana e conceitual para o exercício consciente, responsável e criativo das funções 

de liderança, gestão e assessoramento, nos limites de suas atribuições hierárquicas, dotando-o 

de capacidade de análise de questões atuais que envolvam o comando na execução das 

atividades de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, em conformidade com os 

princípios estabelecidos nesta lei, além de outras atribuições já definidas em legislação 

anterior, não revogadas por esta; 

III - Curso de Formação de Sargentos (CFS), com especificidades próprias, no tocante à 

formação policial militar, enquadrando-se na modalidade de curso tecnológico
44

, atendendo 

aos requisitos necessários estabelecidos na LDB e legislações correlatas, destinado a 

                                                 
42

 CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CES 3/99. Diário Oficial da União, 

Brasília, de outubro de 1999. Seção 1, p. 52, constante do anexo ―C‖, deste trabalho. 
43

 CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução CES 3/99. Diário Oficial da União, 

Brasília, de outubro de 1999. Seção 1, p. 52, constante do anexo ―C‖, deste trabalho. 
44

 Resolução CNE/CP nº 3, de 18/12/2002, publicada no DOU em 23/12/2002, constante no anexo 

―D‖, deste trabalho. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212948/art-5-lc-1036-08-sao-paulo
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qualificar profissionalmente o policial militar, promovendo a sua habilitação técnica, humana 

e conceitual para o exercício consciente, responsável e criativo das funções de liderança, 

gestão e assessoramento, nos limites de suas atribuições hierárquicas, dotando-o de 

capacidade de análise de questões atuais que envolvam o comando na execução das atividades 

de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, em conformidade com os princípios 

estabelecidos nesta lei, além de outras atribuições já definidas em legislação anterior, não 

revogadas por esta; 

IV – Curso de Formação de Oficiais (CFO), com especificidades próprias, no tocante à 

formação policial militar, enquadrando-se como curso superior
45

, na modalidade de 

bacharelado, destinado a formar com solidez teórica e prática, o profissional ocupante do 

Posto Inicial de Oficial, atendendo aos requisitos necessários estabelecidos na LDB e 

legislações correlatas, tornando-o apto ao comando de pessoas, e à análise e administração de 

processos, por intermédio da utilização ampla de conhecimentos na busca de soluções para os 

variados problemas pertinentes às atividades de polícia ostensiva e jurídicas de preservação da 

ordem pública, em conformidade com os princípios estabelecidos nesta lei, além de outras 

atribuições já definidas em legislação anterior, não revogadas por esta; 

V - cursos de pós-graduação, compreendendo: 

a) Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), especialização, em sentido lato
46

 e com 

especificidades próprias, atendendo aos requisitos necessários estabelecidos na LDB e 

legislações correlatas, destinado a ampliar os conhecimentos técnico-profissionais que exijam 

práticas específicas, habilitando ou aperfeiçoando a formação do policial militar na graduação 

mínima de segundo sargento para o exercício de suas funções nas respectivas áreas de 

atuação, em conformidade com os princípios estabelecidos nesta lei, além de outras 

atribuições já definidas em legislação anterior, não revogadas por esta; 

b) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) especialização, em sentido lato
47

 e com 

especificidades próprias, atendendo aos requisitos necessários estabelecidos na LDB e 

legislações correlatas, destinado a aperfeiçoar o oficial intermediário, direcionado para a 

continuidade da formação científica, acadêmica e profissional, capacitando-o à pesquisa 

científica, à análise, ao planejamento e ao desenvolvimento, em alto nível, da atividade 

profissional de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, considerando-se as 

especificidades, estruturas curriculares, titulações e produção acadêmica que o programa de 

                                                 
45

 Resolução n.º 01/2001-CEE/RN, de 19 de dezembro de 2001, constante do anexo ―E‖, deste 

trabalho. O referido reconhecimento já fora alcançado, conforme o Parecer 040/2003, da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Estadual de Educação, do Estado do Rio Grande do Norte, publicado 

no DOE nº 10580, de 23 de setembro de 2003, conforme anexo ―F‖, deste trabalho. Ressalta-se que 

para adequação à LDB, dos cursos de pós-graduação, o curso de graduação a que a referida pós-

graduação está vinculado deve estar devidamente reconhecido e reavaliado no lapso temporal exigido. 
46

 Resolução CNE/CES 1/2007. Diário Oficial da União, Brasília, 8 de junho de 2007, Seção 1, pág. 9, 

alterada pela Resolução CNE/CES nº 5, de 25 de setembro de 2008, que estabelece normas para o 

credenciamento especial de Instituições não Educacionais para oferta de cursos de especialização, 

conforme anexo ―G‖, deste trabalho. 
47

 Idem a Resolução CNE/CES 1/2007.. 
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especialização em epígrafe requer, em conformidade com os princípios estabelecidos nesta 

lei, além de outras atribuições já definidas em legislação anterior, não revogadas por esta; 

c) Curso Superior de Polícia (CSP) especialização, em sentido lato
48

 e com especificidades 

próprias, atendendo aos requisitos necessários estabelecidos na LDB e legislações correlatas, 

destinado a dar continuidade à formação científica, acadêmica e profissional do Oficial 

Superior, capacitando-o para o exercício das funções de administração estratégica, direção e 

comando nas áreas específicas de polícia ostensiva, preservação da ordem pública, bem como 

o assessoramento governamental em segurança pública, considerando-se as especificidades, 

estruturas curriculares, titulações e produção acadêmica, que o programa de especialização 

requer, em conformidade com os princípios estabelecidos nesta lei, além de outras atribuições 

já definidas em legislação anterior, não revogadas por esta; 

§ 1º - As modalidades de ensino previstas nos incisos I, II, III e IV, deste artigo, serão 

ministradas por meio de cursos específicos desenvolvidos em estabelecimentos de ensino da 

Polícia Militar e as demais, atendendo às demandas e necessidades da Corporação, poderão 

ser realizadas em parceria com outras Corporações e/ou IES, respeitando-se as especificidades 

da formação policial militar. 

§ 2º - A conclusão, com aproveitamento, do CFSD, previsto no inciso I, deste artigo, atribuirá 

às Praças de graduação inicial a especialidade de Técnico em Polícia Ostensiva e Segurança 

Pública, Nível I. 

§ 3º - A conclusão, com aproveitamento, do CFC, previsto no inciso II, deste artigo, atribuirá 

ao Policial Militar a especialidade de Técnico em Polícia Ostensiva e Segurança Pública, 

Nível II. 

§ 4º - A conclusão, com aproveitamento, do CFS, previsto no inciso III, deste artigo, atribuirá 

ao Policial Militar a especialidade de Tecnólogo em Polícia Ostensiva e Segurança Pública. 

§ 5º - A aprovação no CFO, curso de graduação previsto no inciso IV, deste artigo, conferirá 

ao ocupante do Posto Inicial de Oficial o grau de Bacharel em Ciências Policiais e Segurança 

Pública, e será atribuído pela Academia de Polícia Militar ―Cel Milton Freire de Andrade‖. 

§ 6º - Os policiais militares que concluírem o CAS será considerado aperfeiçoado e obterá o 

título de Especialista em Ciências Policiais e Segurança Pública – Nível Operacional. 

§ 7º - O Oficial Intermediário que concluir CAO será considerado aperfeiçoado e obterá o 

título de Especialista em Ciências Policiais e Segurança Pública – Nível Gerencial. 

§ 8º - O Oficial Superior que concluir o CSP obterá o título de Especialista em Ciências 

Policiais e Segurança Pública – Nível Estratégico. 

Artigo 7º - A Polícia Militar promoverá seminários, cursos, estágios, encontros técnicos e 

científicos, com outras Corporações e/ou IES, objetivando o aperfeiçoamento profissional, o 

intercâmbio cultural e a integração social, comunitária, profissional e acadêmica de seus 

integrantes. 

                                                 
48

 Idem a Resolução CNE/CES 1/2007. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212720/art-7-lc-1036-08-sao-paulo
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Artigo 9º - Os integrantes do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) serão adaptados às áreas de 

atuação do policial militar e poderão, para efeito de equivalência, visando à sua promoção na 

Polícia Militar e a melhoria dos serviços prestados à PMRN, ter reconhecidos os respectivos 

graus e títulos acadêmicos obtidos em estabelecimentos de ensino estranhos à estrutura da 

Polícia Militar, que deverá ser previsto em regulamento. 

Capítulo IV 

Dos Cursos, Estágios e Matrículas 

Artigo 10 - Atendida a estrutura estabelecida  nesta lei complementar, os cursos e os estágios 

serão instituídos e mantidos segundo os interesses e as necessidades da Polícia Militar, 

devendo atender as seguintes especificações: 

§ 1º - Para os CFSD, CFC, CFS, CAS, CFO, CAO e CSP, deverão atender as especificidades 

da formação e aperfeiçoamento policial militar, observando-se as exigências, especificidades, 

estruturas curriculares, titulações e produção acadêmica que o curso em epígrafe requer, 

estabelecidas na LDB e em legislação correlata para cada modalidade de ensino. 

§ 2º  -  Para os cursos de pós-graduação, não exceder um lapso temporal de no máximo, dois 

anos para edição de pelo menos um CAS, CAO e CSP. 

Artigo 11 - Os diplomas e os certificados dos cursos e dos estágios serão expedidos pelo 

próprio estabelecimento de ensino que os ministrar. 

Artigo 12 - O registro dos diplomas e dos certificados de conclusão dos cursos e dos estágios 

será feito pelo Órgão de Direção Setorial do Sistema de Ensino da Polícia Militar. 

Artigo 13 - O ingresso no ensino técnico de formação profissional, destinado às Praças de 

graduação inicial e para o primeiro Posto da carreira de Oficial, dar-se-á por concurso 

público, conforme edital próprio e de acordo com a disponibilidade de vagas, observados os 

demais requisitos previstos na legislação pertinente. 

Parágrafo único - O ingresso no ensino policial militar na modalidade de tecnólogo e nos 

cursos de pós-graduação ocorrerá mediante aprovação em processo seletivo interno ou 

convocação, de acordo com a legislação específica, e atenderá às necessidades de renovação, 

ampliação ou aperfeiçoamento dos Quadros ou qualificações. 

Artigo 14 - Os cursos e as atividades de educação previstos no artigo 7º desta lei 

complementar, desenvolvidos pelo Sistema de Ensino da Polícia Militar, dependendo de sua 

natureza e da conveniência da Instituição, poderão ser frequentados por policiais militares 

nacionais e estrangeiros, por militares das Forças Armadas, brasileiras ou de outras nações, 

desde que atendidos os requisitos desta lei complementar e seu regulamento e, para os 

estrangeiros, a legislação pertinente. 

 

Capítulo V 

Das Competências e Atribuições 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212710/art-8-lc-1036-08-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212705/art-9-lc-1036-08-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212688/art-10-lc-1036-08-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212677/art-11-lc-1036-08-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212661/art-12-lc-1036-08-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212626/art-13-lc-1036-08-sao-paulo
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Artigo 15 - Ao Comando Geral da Polícia Militar compete: 

I - definir e conduzir a política de ensino; 

II - elaborar estratégias de ensino e pesquisa; 

III - especificar e implementar a estrutura do Sistema de Ensino da Polícia Militar; 

IV - normatizar a educação superior e a profissional; 

V - normatizar a matrícula nos cursos ou estágios dos respectivos estabelecimentos de ensino; 

VI - definir as diretrizes para os padrões de qualidade do ensino. 

 

Artigo 16 - Ao Órgão de Direção Setorial do Sistema de Ensino da Polícia Militar compete 

planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades de ensino e expedir os atos 

administrativos. 

Artigo 17 – Ao Centro de Pesquisa e de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural, 

compete: 

I - levantar e manter o acervo histórico e artístico e promover a preservação das tradições, a 

memória e os valores morais, culturais e históricos da Corporação; e 

II - elaborar programas e projetos de pesquisa relacionados com as áreas histórico-cultural, 

promovendo o fortalecimento dos valores institucionais. 

 

Capítulo VI 

Das Disposições Finais 

Artigo 18 - Os recursos financeiros para as atividades de ensino na Polícia Militar são 

orçamentários e extra-orçamentários, sendo estes obtidos mediante contribuições, subvenções, 

doações, indenizações ou convênios. 

Artigo 19 - O Poder Executivo regulamentará esta lei complementar no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias a contar de sua publicação. 

Artigo 20 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogados os artigos XXXX do Decreto XXXXX e os artigos XXXXX, da Lei XXXXXX 

Palácio Potengi, aos XX de novembro de 2011. 

Governador do Estado 

Secretário da Segurança Pública 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212601/art-14-lc-1036-08-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212483/art-15-lc-1036-08-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212438/art-16-lc-1036-08-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212435/art-17-lc-1036-08-sao-paulo
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/3212421/art-18-lc-1036-08-sao-paulo
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ANEXO  “B” – ORGANOGRAMA DO SISTEMA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 


