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Resumo 
 
O presente estudo visa perceber as representações sociais que os docentes civis têm do 
aluno policial militar dentro de uma estrutura cultural hierarquizada e com base na 
disciplina. Para tanto, temos como referencial a teoria das representações sociais (TRS), 
originada dos estudos de Serge Moscovici (1978), sendo uma teoria que provém de 
processos de informação que estão baseados na importância do passado, na cultura, na 
tradição e na linguagem. Para descobrir as representações sociais que os docentes civis, 
ou seja, aqueles professores que não são militares, tem do aluno policial militar, foram 
realizadas doze entrevistas semiestruturadas, seguiu-se à transcrição das entrevistas e 
procedeu-se a análise de conteúdo com base na proposta de Bardin (2010).  
 
Palavras-chave: representações sociais; aluno policial; professor. 
 
Abstract 
 
 This study aims to understand the social representations that civilian teachers have 
about the student's military police within a cultural framework based on hierarchical and 
discipline. To this end, we have as reference the social representations theory (SRT), 
originated from studies of Serge Moscovici (1978), being a theory that comes from 
information processes that are based on the importance of the past, culture, tradition and 
language. To discover the social representations that civilian teachers, that is, those 
teachers who are not military, have about military police like a student, twelve semi-
structured interviews were conducted, followed by the transcript of the interview and 
proceeded to content analysis based on proposed by Bardin (2010).  
 
Keywords: social representations; police student and teacher. 
 

Introdução 

 

O presente artigo busca compreender o que os docentes civis na Polícia Militar 

do Distrito Federal pensam sobre o aluno policial em uma instituição militarizada, 

utilizando o suporte teórico da Teoria das Representações Sociais - TRS.   
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Ao buscarmos estudos sobre as representações sociais dos docentes encontramos 

uma série de artigos que tratam deste a representação da identidade docente (GARCIA, 

2005; ALVES-MAZZOTTI, 2007), representações sociais docentes (MENIN, 

SHIMIZU, LIMA, 2009; MACHADO, ANICETO, 2010; FERNANDES, 2011) até 

mesmo, profissionalização do docente (BARROS, MAZZOTTI, 2009), entretanto não 

se encontra muitos artigos que retrate representações sociais de professores acerca de 

instituições policiais militares. 

 

A Teoria das Representações Sociais 

 

As representações sociais são reconhecidas como fenômenos psicossociais, 

histórico e culturalmente condicionados. Diante disso, a pesquisa empírica na área não 

produz resultados replicáveis ou generalizáveis para outros contextos. Ao definir o 

construto, Moscovici (1978) estabelece que as representações sociais são um conjunto 

de conceitos, proposições e explicações originadas na vida cotidiana no curso das 

comunicações interpessoais. Para Moscovici (1978), as representações sociais são 

teorias do senso comum por meio das quais se constrói a realidade social. Neste ponto, 

o referido autor coloca duas classes de universos de pensamento: os universos 

consensuais (atividades intelectuais da interação social cotidiana) e os universos 

reificados (o pensamento erudito e científico). 

 As representações sociais provêm de universos reificados, sendo um 

conhecimento de segunda mão e que tem por finalidade ser uma modalidade de 

conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos (MOSCOVICI, 1961). O processo de formação das 

representações sociais ocorre por meio da objetivação (dar materialidade a um objeto 

abstrato) e a ancoragem (interpretá-lo). Ancorar é classificar (escolha de um paradigma 

com o qual comparamos o objeto a ser representado e decidimos pela sua inclusão em 

uma classe em questão) e denominar (tiramos uma coisa do seu anonimato e a 

colocamos na matriz de identidade de nossa cultura), assim, as “representações são 

prescritivas, isto é, elas se impõem sobre nós com uma força irresistível.” 

(MOSCOVICI, 2007, p. 36).  

A teoria das representações sociais teve um período de latência entre a 

publicação de Moscovici (1961) e os anos 80, possuindo três correntes teóricas 

complementares: a de Denise Jodelet, em Paris, que está mais fiel à teoria original, a de 
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Willem Doise, em Genebra, que articula uma perspectiva mais sociológica e a de Jean-

Claude Abric, em Aix-em-Provence, que enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural das 

representações, chamada “Teoria do Núcleo Central” (SÁ, 1998).  

A visão culturalista da representação social descrita por Jodelet (2001) garante 

uma visão funcional do mundo, ou seja, "é uma forma de conhecimento socialmente 

elaborada e partilhada, tendo uma orientação prática e concorrendo para a construção de 

uma realidade comum a um conjunto social" (p. 36). Logo, as representações sociais 

acabam por funcionar como um sistema de interpretação da realidade nas relações dos 

indivíduos com o seu meio físico e social, determinado comportamentos e práticas, 

guiando ações e pré-codificando a realidade num conjunto de antecipações e 

expectativas. 

A abordagem societal de Willen Doise trata da articulação de explicações de 

ordem individual com explicações de ordem societal, evidenciando que os processos 

que os indivíduos dispõem para funcionarem em sociedade são orientados por 

dinâmicas sociais em processos que Doise (1984) propõe com a distinção em quatro 

níveis de explicação em psicologia social: o nível intrapessoal (o indivíduo organiza 

suas experiências), interpessoal (estuda a dinâmica das relações), posicional (diferenças 

em posição social, trata do status social) e ideológico (sistema de crenças e valores, 

normas e representações). Temos então um metassistema que é constituído de 

regulações sociais e normativas que controlam as operações cognitivas (DOISE, 2001).  

A teoria do núcleo central das representações sociais, pensada por Abric (1998), 

afirma que o núcleo central é estruturante, estável e assegura a continuidade em 

contextos móveis e evolutivos, e será dentro da representação aquele que vai resistir à 

mudança. Neste sentido é importante ressaltar que para fins de pesquisa, a identificação 

do núcleo central é que vai permitir o estudo comparativo das representações, não sendo 

a presença maciça de um elemento que define sua centralidade, mas sim o fato que ele 

dá significado á representação. Assim, o autor ao pensar as representações sociais como 

o produto e o processo de uma atividade mental pela qual um indivíduo ou um grupo 

reconstitui o real com que se confronta e lhe atribui uma significação específica. 

Uma representação social, segundo Abric (1998), também é composta por 

elementos periféricos, constituindo os elementos mais acessíveis, mais vivos e mais 

concretos e têm três funções primordiais: concretização (os elementos periféricos 

resultam da ancoragem da representação na realidade), regulação (adaptação da 
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representação à evolução do contexto), defesa (funciona como sistema de defesa da 

representação, já que o núcleo central resiste à mudança).  

 

 

Educação e Docência 

 

A relevância em se conhecer o papel dos professores deve levar em conta o 

conhecimento histórico e social, assim, não se pode descuidar da memória do que é ser 

professor no ensino brasileiro, ou melhor, das inter-relações que se processam ao se 

ensinar valores, princípios e conceitos culturais, educacionais, éticos e científicos, num 

ambiente histórico e social (HUNGER, ROSSI, SOUZA NETO, 2011). 

Diante disso, autores como Gilly (2001) argumentam que ainda existem poucas 

pesquisas em educação em que as representações sociais tenham lugar central. O tema é 

de suma relevância já que as representações sociais orientam a atenção para o papel de 

conjuntos organizados de significações sociais no processo educativo, ou seja, a teoria 

tem sido bastante útil para divulgar as relações entre conhecimentos práticos e 

desempenho de papéis e de funções na escola, por um lado, e questões ideológicas, 

políticas, pedagógicas no campo da educação, por outro (SOUZA, 2009; ARRUDA, 

2005; MENIN, SHIMIZU, LIMA, 2009). 

A área educacional é um campo privilegiado para observar as representações 

sociais, já que sua organização ocorre em torno de significações dominantes 

justificadoras das práticas. No sistema de apreensão e percepção do aluno singular, os 

aspectos convergentes do pensamento (qualidades de assimilação) prevalecem sobre os 

divergentes (qualidades criativas). O professor percebe cada aluno a partir de um 

modelo de apreensão caracterizado pela perda da sua identidade em proveito do 

elemento entidade-turma, baseada na imposição diretiva do professor (GILLY, 2001). A 

influência do sistema geral de representações sociais leva a seleção e a interpretação dos 

sinais informativos na apreensão de cada aluno, em particular.  

Uma representação social não é uma imagem-reflexo da realidade escolar, de 

suas funções afetivas, mas sim uma construção original que visa legitimá-las. Uma 

representação social mobiliza posições ideológicas, quanto busca apoios e garantias 

científicas, particularmente no domínio das ciências humanas e sociais. O fato é que o 

sistema escolar que muda por necessidades econômicas e sociais e a representação 

como sistema simbólico de mediação segue estas mudanças. Ao privilegiar o 
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rendimento a serviço de objetivos coletivos padronizados e ao suprimir o sujeito em 

proveito do aluno, o modelo proposto e dominante só pode perpetuar as desigualdades 

associadas ao estatuto social. Verificar como esta realidade ocorre na PMDF pelo olhar 

do professor em direção ao aluno policial militar é algo desafiador. 

Nesse sentido, o conhecimento das representações sociais do professor é tratado 

por Alves-Mazzotti (2007) como um conjunto organizado de julgamentos, atitudes e 

informações elaborados a respeito de um objeto social com a finalidade de orientar e 

justificar práticas, assim, adquire relevância para orientar políticas direcionadas para a 

formação inicial e continuada do professor. Temos em Cândido e Batista (2009)  que a 

atividade docente tem se mostrado um tema em debate e, por vezes, apresenta-se com 

uma atribuição de culpa e ou responsabilização excessiva ao professor. Este raciocínio 

corrobora com o que foi dito anteriormente por Sacristán (1995), ao tratar da história da 

profissão docente, onde o professor é excessivamente responsabilizado pelos resultados 

da escola.  

Assim, é de extrema importância a competência prática do docente em sua 

especialidade, porque sem essa disposição de intervenção prática, a um esvaziamento da 

teoria, regulada em fórmulas que não conseguem ser apreendidas pelos alunos, ou seja, 

apenas a teoria em si, não basta para educar (MENEZES, 1987). 

Diante disto, a reflexão do professor deve estar relacionada a uma série de 

domínios, que vão da reflexão educativa, no sentido de questionar as grandes 

finalidades da educação; o da reflexão política, na discussão do significado e das 

funções da instituição escolar; e o da reflexão epistemológica/interdisciplinar, atuando 

como agente crítico em relação ao seu próprio saber (POMBO, 1993). 

Nesse panorama, para Carabetta Júnior (2010) a ação educativa competente 

deixa de ser uma simples instrumentalização, como técnica e necessita ser observada 

como promotora de conhecimentos, atitudes e valores, por meio de um trabalho com 

objetivos abertamente definidos e metodologia adequada aos ideais propostos. 

 

MÉTODO 

 

Devido ao caráter descritivo e exploratório da pesquisa, este trabalho terá 

orientação qualitativa, por ser esta uma abordagem adequada a uma investigação sobre 

representações sociais, uma vez que trata de uma elaboração subjetiva realizada nas 

práticas pedagógicas do docente civil na formação do aluno policial militar diante de 
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comunicações sociais entre sujeitos que partilham experiências, valores e crenças 

comuns (JODELET, 2003). 

Para que um objeto ou fenômeno social tenha relevância para se transformar em 

representação social, Wagner (1998) aponta que se deve provocar mudanças na rotina e 

no padrão de comportamento de indivíduos ou grupos. A representação do fenômeno 

implica a elaboração de um conhecimento sobre o problema ou, no caso de um 

fenômeno novo, na ancoragem em outros conhecimentos estabelecidos que possam lhe 

dar sentido. 

A pesquisa, segundo Sá (1998), vai se ocupar de suportes da representação para 

inferir seu conteúdo e sua estrutura, assim como análise dos processos de sua formação, 

de sua lógica própria e de sua eventual transformação.  

É de suma importância pensar em dois problemas metodológicos básicos: a 

coleta de dados empíricos e a análise ou tratamento desses dados. A prática articulada 

mais comum em representações sociais combina coleta de dados por entrevistas e seu 

tratamento pela análise de conteúdo. 

 

Participantes 

 

Participaram desta pesquisa doze professores da Universidade de Brasília, que 

ministraram aulas na Polícia Militar do Distrito Federal, em contato direto com os 

alunos policiais militares.  Todos os professores eram possuidores do título de doutor, 

sendo que oito apresentavam o título de pós-doutorado. Foram entrevistados dois 

professores do departamento de psicologia, dois professores do departamento de 

administração, dois professores do departamento de sociologia, dois professores da 

faculdade de educação, um professor do departamento de estatística, um professor do 

departamento de matemática e dois professores da faculdade de direito. Em relação ao 

gênero, oito eram homens e quatro mulheres. 

 

Instrumento  

 

Foi utilizado como instrumento de pesquisa a entrevista semiestruturada. Após a 

confecção do roteiro, foram realizadas doze entrevistas, atentando aos critérios de 

Gaskell (2001) quanto ao número e a exaustão, onde os participantes, sendo docentes 

civis, nos permitiram identificar as representações sociais construídas acerca do aluno 
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policial em função de suas práticas pedagógicas. A verbalização dos professores foi 

registrada, atentando os entrevistadores para realizar perguntas de diversas formas, já 

que estamos interessados em como os docentes representam a prática do discente 

militar, mesmo que as perguntas não se encontrem no roteiro pré-definido cabe ao 

entrevistador não se prender as perguntas sociocientíficas tradicionais (Gill, 2007). 

 

Análise de dados  

 

Para análise dos dados coletados, na presente pesquisa, utilizou-se a Análise dos 

Núcleos de Sentidos. Este procedimento se baseia na Análise de Conteúdo Categorial 

Temática de Laurence Bardin (2010), que foi desenvolvida pelo Laboratório de 

Psicologia do Trabalho da Universidade de Brasília. Esta técnica é frequentemente 

aplicada em estudos de psicodinâmica do trabalho, onde os trabalhadores, nas pesquisas 

de clínica do trabalho, são analisados como sujeitos, reflexivos, onde a discussão grupal 

apresenta a escuta da subjetividade. É um procedimento em que “o pesquisador deve 

estar livre para escutar o que está fora de sua expectativa” (MENDES, 2007, p. 67). 

Desta forma, ao considerarmos que as representações sociais dos docentes envolvem um 

componente subjetivo consideramos a técnica adequada para análise destes dados. Será 

considerada representações sociais aquelas explicações recorrentes em todo o grupo a 

ser entrevistado. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio das análises das entrevistas transcritas, foi possível formar cinco 

categorias explicativas e exemplificadas por meio das verbalizações, a saber, ingresso 

na PMDF, percepção do docente a respeito dos alunos policiais, práticas pedagógicas na 

PMDF, dificuldades em lidar com o aluno policial, requisitos para ser policial militar. 

Na primeira categoria, ingresso na PMDF, as falas dos participantes evidenciam 

que os mesmos foram convidados a dar aula na PMDF em virtude da necessidade e 

demanda das disciplinas eletivas do curso, que englobam áreas como psicologia, 

sociologia, direito, administração, educação, dentre outras. Cabe salientar, que os 

docentes já tinham experiência em suas respectivas disciplinas, entretanto, havia a 

necessidade de orientação pelo coordenador do curso de formação de policiais militares 
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no tocante a estrutura da formação dos alunos e do que deveria ser passado a eles de 

acordo com a relevância de assuntos para a melhor formação.  

Reuniões pedagógicas eram realizadas, com o objetivo de adequar o conteúdo 

das disciplinas à atividade policial, apontado como um diferencial pelos docentes, que 

buscaram informações sobre o fazer policial. Neste contato com a PMDF, os docentes 

foram tratados com extrema educação e tiveram a oportunidade de expor suas dúvidas a 

respeito das instruções, embora parte deles expressaram terem tido experiências 

anteriores com ensino na PMDF. Logo, o que se percebe é que os docentes como um 

sujeito individual (ou coletivo) podiam usar a pluralidade de modos de reflexão, em 

função do domínio do meio exterior e das metas a que se propõem (MOSCOVICI, 

1978). 

 

Tabela 1 
1a  Categoria: Ingresso na PMDF 
Categoria Definição de Categoria Frases Significativas 

Ingresso na PMDF Como o professor foi dar aula na 
PMDF 

-Fui convidado pela UnB devido a 
demanda. 
 -Fui ao CFO para uma reunião com o 
coordenador do curso. 
-O major foi extremamente cortez e 
educado nas suas explicações.  
 

Fonte: Dados organizados pelas autoras. 
 

Na segunda categoria, que trata da percepção dos docentes a respeito dos alunos 

policiais militares, foi possível observar a opinião dos docentes a respeito dos diversos 

comportamentos apresentados pelos alunos, e fica claro que estes estão preocupados, 

segundo os entrevistados, com situações práticas aos olhos dos docentes, ou seja, como 

os conhecimentos aprendidos poderão ser utilizados em sua atividade fim: servir a 

sociedade para garantir a ordem e segurança pública. Logo, para os docentes, este aluno 

sempre busca a aplicabilidade prática do assunto que está sendo exposto. Ligado a este 

ponto, os docentes percebem uma atmosfera em sala que visa cumprir as normas da 

PMDF, sejam estas pautadas na hierarquia e disciplina e nas sanções impostas 

decorrentes de possíveis erros cometidos pelos alunos.  

Diante de um ambiente rígido e aversivo, segundo a fala dos sujeitos, os 

docentes percebem a disponibilidade destes alunos para aprender. Os docentes expõem 

que seria mais proveitoso os ensinamentos se o sistema da PMDF fosse menos 

meritocrático, tendo em vista que os alunos se preocupam muito com as notas, o que 
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torna a aprendizagem fonte de sofrimento, enquanto sistemas autônomos de 

significações sociais, sendo o produto de compromissos contraditórios sob a dupla 

pressão de fatores ideológicos e de imposições relacionadas ao funcionamento efetivo 

do sistema escolar (GILLY, 2001).  

Ao receber as matérias, estas se apresentam separadas no tocante as matérias 

militares e civis, o que evidencia a influência do sistema geral de representações sociais 

que leva a seleção e a interpretação dos sinais informativos na apreensão de cada aluno, 

em particular. Os docentes percebem a formação generalista que os alunos recebem o 

que possibilita um novo caminho para a explicação de mecanismos pelos quais fatores 

propriamente sociais agem sobre o processo educativo e influenciam seus resultados. 

 

Tabela 2 
2a  Categoria:  Percepção do docente a respeito dos alunos policiais 
Categoria Definição de Categoria Frases Significativas 

Percepção do docente a 
respeito dos alunos policiais 

Como o docente descreve o 
comportamento dos alunos policiais  

 -Eles perguntam com eu posso tratar este 
assunto numa situação real. 
-Eu noto que existia um medo de 
descumprir normas hierárquicas e os 
efeitos que teriam. 
-Eles estão dentro de um ambiente 
hierárquico rígido, aversivo, mas a 
disponibilidade para aprender é muito 
grande. 
-Recebemos as matérias separando o que 
era do militar e do ensino civi 

Fonte: Dados organizados pelas autoras. 
 

Na terceira categoria que trata das práticas pedagógicas na PMDF, os docentes 

destacam a pontualidade das aulas e o respeito em relação ao papel do professor em 

sala. No entanto, foi percebido o cansaço de alguns alunos que haviam trabalhado na 

madrugada anterior, tendo em vista que os mesmos ficavam em pé no fim da sala para 

não dormirem, o que é considerado inadequado por parte do docente. Neste sentido, os 

docentes afirmam que o aluno que trabalha assim, não poderia ser submetido a uma aula 

logo pela manhã. Os alunos foram tidos como cordiais pelos docentes, principalmente 

se comparados aos alunos da Universidade de Brasília. De forma geral, estes alunos 

passavam uma imagem meninos para o docente. 

Os sujeitos reconhecem que a competência, conforme assinala Macedo (2001), 

apresenta-se como um importante quesito no arsenal utilizado pelo professor em sua 

prática pedagógica, dessa forma, cabe ao docente agir com competência, ou seja, tomar 
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decisões, escolher da melhor forma, julgar, avaliar as melhores referências ou valores; 

saber correr riscos, fazer o melhor uso dos conhecimentos ou informações como 

importantes elementos do processo; grande poder de argumentação, enfrentar situações-

problema, elaborar propostas, entender fenômenos; participar, enfim, como sinaliza o 

autor, o professor é um sujeito ativo, e como tal deve mobilizar recursos e ativar 

esquemas (revendo ou atualizando hábitos) em um contexto de complexidade. 

Neste sentido, Prado e Leite (2010) apontam a importância que deve ser dado 

aos requisitos do papel do professor. Continuam as autoras, que ao vislumbrarem o 

mundo em plena transformação, com ascensão social e econômica, torna-se um desafio 

ao docente, sendo imperativo um aspecto de transformação e construção. Adiciona-se a 

estes requisitos a habilidade de enfrentar crises e mudanças repentinas na vivência em 

sala com alunos policiais militares, acreditam as autoras que o professor atual necessita 

precisará inovar, olhando para seu potencial, fortalecendo seus pontos fracos, usando 

com maestria suas habilidades natas, principalmente ao se inserir em um ambiente 

desconhecido para a maioria dos profissionais da educação, como no caso do ensino 

superior militar. 

Ao elaborar estudo sobre representações sociais de professoras, Maurício (2009) 

observou que tais representações não estavam direcionadas ao saber docente, mas sim, 

ancoradas na representação do aluno, responsabilizado pelos empecilhos que se 

estabelecem à prática docente. A conclusão encontrada sinalizou para o predomínio e 

valorização do aprendizado prático, ou seja, o que se aprende executando a atividade. 

 

Tabela 3 
3a  Categoria: Práticas pedagógicas na PMDF 
Categoria Definição de Categoria Frases Significativas 

Práticas Pedagógicas na 
PMDF 

Como o docente vê a relação dos 
alunos policiais com a rotina de aulas 

-Eu nunca vi uma aula atrasar.  
-O horário era cumprido e tinha a 
apresentação da turma pelo cadete do dia. 
-Muita gente assistia aula em pé porque 
estava no plantão do dia anterior, eu acho 
isto inadequado. 
 -Me chamou atenção a cordialidade que 
fui tratado pelos cadetes. 
-Fui muito melhor tratado do que nosso 
aluno civil da universidade. 
  

Fonte: Dados organizados pelas autoras. 
 

A quarta categoria trata das dificuldades em lidar com o aluno policial militar e 

como exemplo, cita-se o caso em que fica claro que os docentes perceberam por parte 
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dos alunos uma visão estereotipada das disciplinas, como afirmações que deixavam o 

entendimento, a exemplo, que psicologia é para os loucos. A hierarquia entre professor 

e aluno também se apresentava como uma dificuldade tendo em vista que causava 

distanciamento entre professor versus aluno, diferente do que ocorre na UnB, assim, as 

desigualdades nas escolas são aceitáveis pela ótica de uma construção representativa 

que permita legitimar o funcionamento não-igualitário (GILLY, 2001). 

A forma de apresentar e tratar um conteúdo é colocada por Libâneo (1998) como 

sendo a responsável em ajudar o aprendiz a coletar informações, desvendar sua relação, 

manipulá-las de forma correta e conveniente, realizar sua discussão, e promover debates 

com o professor, colegas e demais pessoas. Ao agir assim, o docente consegue produzir 

um conhecimento que seja significativo para o aluno, que se incorpore ao seu mundo 

intelectual e vivencial, no caso o policial militar, ajudando-o a compreender sua 

realidade social, humana, e com tais refer6encias este docente é capaz de modificá-la. 

Com o advento da mediação pedagógica evidencia-se o papel de sujeito do 

aprendiz, diante disso, tem-se o fortalecimento como partícipe de atividades que lhe 

permitiram alcançar objetivos e aprender. Dá também um novo colorido ao papel do 

professor e aos novos materiais e elementos com que ele deverá trabalhar para crescer e 

se desenvolver (MASSETO, 2003). Neste momento, ressalta o autor, deve-se organizar 

junto o conteúdo da disciplina relacioná-lo com a realidade profissional dos alunos, 

sempre trabalhando em conjunto com o corpo discente. Entretanto, com alguma 

frequência, tais organizações de conteúdos e conhecimentos ministrados são realizadas 

de forma inadequadas, sem contextualização ou com poupa aplicabilidade no curto 

prazo. 

 

Tabela 4 
4a  Categoria: Dificuldades em lidar com o aluno policial 

Categoria Definição de Categoria Frases Significativas 

Dificuldades em lidar com o 
aluno policial 

Na prática pedagógica quais seriam as 
dificuldades do docente em lidar com o 
aluno militar 

-Uma dificuldade foi mostrar que a 
psicologia não trata só de pessoas loucas 
ou transtornos mentais. 
-Eu acho que existe uma hierarquia que 
está previamente pré-estabelecida. 
-Tenho uma relação mais próxima com os 
alunos daqui (UnB) do que foi certamente 
com cadetes. 

Fonte: Dados organizados pelas autoras. 
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A última categoria trata dos requisitos percebidos pelos docentes para ser um 

policial militar, tendo destaque a ética, coerência filosófica com a sua instituição, no 

caso, a Polícia Militar do Distrito Federal. A humildade se apresenta como característica 

considerando que a polícia tem o poder legal instituído pelo Estado de preservação da 

ordem pública, e a noção de limites ligados a este poder permeia a noção de humildade 

para o docente. A proximidade da polícia com a comunidade é defendida pelos 

docentes, tendo em vista que, segundo os mesmos, reprimir não é o principal papel do 

policial militar. 

 

Tabela 5 
5a  Categoria: Requisitos do policial militar 
Categoria Definição de Categoria Frases Significativas 

Requisitos do policial militar Características importantes para ser um 
bom policial militar 

-O policial militar, eu acho que tem que ter 
ética, ser coerente filosoficamente com a 
sua instituição. 
-O papel do policial militar não é de 
repressão, isto é uma exceção. 
-Os policiais que fazem rondas nas quadras 
deveriam ser os mesmos pois facilita o 
relacionamento. 

Fonte: Dados organizados pelos autores. 
 

Depreendem-se que as representações sociais dos professores reveladas por esse 

grupo envolvem tanto a dimensão pessoal quanto a dimensão profissional dos docentes. 

Salienta-se, que a construção não emana apenas da realidade objetiva dos professores, 

mas de suas subjetividades. Temos com estas categorias o que Moscovici (1978) chama 

de núcleo significativo, sendo um complexo de imagens que reproduz visivelmente um 

complexo de ideias acerca do aluno policial. 

 

. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A teoria das representações sociais estuda e constrói um saber sobre aqueles 

fenômenos sociais que se tornaram sujeitos de interesse público. No caso do aluno 

policial militar, percebemos na fala dos participantes desta pesquisa, que um saber sobre 

o aluno policial foi construído e partilhado a partir de sua prática profissional e de suas 

relações com diferentes sujeitos sociais. Observa-se que os docentes têm ciência dos 

limites impostos ao aluno policial militar diante de uma formação baseada na hierarquia 

e disciplina, reconhecendo ser mais respeitado por este aluno que pelo aluno 
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universitário, bem como em contrapartida, há um distanciamento afetivo maior entre o 

aluno policial militar e o professor. 

Os professores atestam a importância de uma formação ampla em diversos 

conteúdos a exemplo do que ocorre com o aluno policial militar, destacando em sua fala 

perceber um aluno pontual, disciplinado, interessado em aprender, mas que tem a seu 

desfavor a rotina cansativa imposta pela instituição e que acaba por influenciar no 

comportamento em sala, tendo em vista muitos ficarem em pé durante as aulas para não 

dormirem, fator este que compromete o processo de ensino-aprendizagem. Percebe-se 

que as representações sociais destes docentes ocorrem tendo como referência a prática 

em sala num ambiente com alunos que não sejam policiais militares, no caso, os 

universitários. 

Esta pesquisa não se apresenta desprovida de limitações. Neste sentido, talvez o 

que se possa assinalar de modo mais enfático é que se tratou de um modelo 

exploratório, já que não se encontrou nenhuma referencial nacional sobre 

representações sociais de docentes que atuam no ensino militar, o que não possibilitou a 

realização de análises comparadas. Outra limitação insere-se na necessidade de se 

verificar os demais docentes, àqueles que são militares, já possuem a cultura 

organizacional internalizada e compartilham dos mesmos valores e práticas 

organizacionais, assim, seria possível aprofundar as discussões sobre as representações, 

bem como encontrar similitudes ou diferenças e ampliar as discussões, escassas sobre a 

docência no ensino superior militar. 
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