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A rotina e a reprodução da cultura policial-militar no Centro de Formação 

e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de Sergipe. 
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“O soldado é antes de tudo alguém que reconhece de longe; que 

leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas também 

de seu orgulho: seu corpo é o brasão de sua força e de sua 

valentia; e se é verdade que deve aprender aos poucos o ofício das 

armas – essencialmente lutando – as manobras como a marcha, as 

atitudes como o porte da cabeça se originam, em boa parte, de 

uma retórica corporal de honra.”  

Michel Foucault  

 

RESUMO: O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), principal espaço de 
formação e aperfeiçoamento de praças da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), tem se constituído 
um lugar de reprodução da cultura policial-militar, cujos valores refletem a lógica de 
funcionamento das instituições militares, as quais tem na hierarquia e disciplina seus pilares de 
sustentação. Nesse contexto, a rotina diária do CFAP, permeada de rituais, como a prática 
constante da ordem unida, é berço de reprodução dessa cultura. 

Palavras-chaves: Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), Polícia Militar de 
Sergipe (PMSE), cultura policial-militar. 

ABSTRACT: The Center for Training and Improvement of Squares (CFAP), the main area of 
training and development of squares of the Military Police of Sergipe (PMSE) has been a place of 
reproduction of the military-police culture, whose values reflect the operating logic military 
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institutions, which have in the hierarchy and discipline its pillars of support. In this context, the 
daily routine of CFAP, imbued with rituals such as the constant practice of the united order, is the 
birthplace of reproduction of culture. 

Keywords: The Center for Training and Improvement of Squares (CFAP), Military Police of 
Sergipe (PMSE), military-police culture. 

 

1. Apresentação 

O Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da Polícia Militar de 

Sergipe (PMSE) foi criado pela lei estadual nº 2.234/79, com a missão de coordenar e executar as 

atividades de instrução durante a formação, aperfeiçoamento, especialização e atualização 

profissional do efetivo de praças em seus diversos níveis hierárquicos. É o principal espaço de 

formação e aperfeiçoamento de soldados, cabos e sargentos da PMSE. A duração dos cursos 

oferecidos pelo CFAP pode sofrer variações de acordo com o público que se quer formar, com as 

diretrizes políticas do comando da corporação e do governo do Estado e com a reformulação dos 

currículos que possam acontecer por força de diretrizes do Ministério da Justiça, através da 

Secretaria Nacional de Segurança Pública. Atualmente, os cursos duram entre seis meses e um 

ano e meio. 

O objetivo desse trabalho é descrever a rotina do CFAP, sobretudo no que diz respeito ao 

disciplinamento, destacando aspectos da rotina escolar como constituintes da cultura policial-

militar reproduzida nas escolas de formação militar.  

Sendo o CFAP um espaço de formação militar, seu funcionamento é regido por normas, 

assim como qualquer outra instituição escolar.  Segundo  Michel Foucault (1987), o surgimento 

das escolas – assim como as prisões, as fábicas e os manicômios – faz parte de um contexto 

macro no qual o que ele chama de ‘sociedades disciplinares’ organizam grandes meios de 

confinamento, sujeitando o indivíduo à disciplina, através da vigilância como instrumento de 

controle. A disposição física, a organização hierárquica e a vigilância constante são instrumentos 

de controle presentes em todas essas instiuições. Seguindo essa mesma direção, Dominique Julia 

(2001, p.12) afirma que “a história das instituições educativas não difere fundamentalmente das 

outras histórias das instituições (quer se trate de instituições militares, judiciais etc).” 
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 A grande diferença entre as escolas comuns e as instituições de formação militar reside 

no fato de que nesse último espaço existem inúmeras regras de conduta e rituais que visam – 

implicita e explicitamente – forjar uma identidade militar, fazendo com que aluno, desde o 

primeiro momento de sua formação, abandone sua condição de sujeito civil e passe a se 

reconhecer como policial militar. Por isso, os ritos de passagem – como os trotes, as marchas e as 

jornadas de instrução militar (JIM, que são treinamentos de sobrevivência, geralmente praticados 

fora da cidade, num ambiente de mata) – e a reprodução desses rituais assumem um caráter 

significativo na formação militar (ALBUQUERQUE, 2001). 

 

2. A cultura policial-militar  

O conceito de cultura possui atualmente várias acepções, sendo evocado por inúmeras 

áreas, como a sociologia, antropologia, história, administração, saúde, dentre outras. O termo 

cultura, de origem latina, significa cultivar, habitar, proteger, honrar; daí o uso frenquente para 

designar o cuidado com animais e plantações para colheita, desde o século XVI (CHAUÍ, 2008) . 

Segundo Felgueiras (2010, p.18), na tradição francesa, o termo está ligado “ao mundo das ideias, 

ao imaterial expresso em formas e criações muito especificas e de grande beleza e perfeição.” Já 

no século XVII, com as influências do iluminismo, surge o conceito de cultura como sinônimo de 

civilização. 

De acordo com a autora, 

Com este, procurava-se dar conta das realizações técnicas, do Progresso, da 
riqueza material, que incorpora as ideias mas lhe dá uma tradução concreta, 
objectivada e observável em técnicas, modos de vida, níveis de consumo, 
realizações de todo o tipo. O conceito permitia a mensuralidade, a distinção 
entre sociedades e, no seio desta, entre os diferentes grupos que a compõe. 
Aplicava-se mas às sociedades “primitivas”, cujo desenvolviemnto não incluía a 
noção de um aparato tecnológico elaborado. Daí o surgir da noção de de cultura 
material, termo cunhado por aqueólogos, pré-historiadores e mais historiadores 
da Nova História, que a definem como “conjunto de resultados materiais, fruto 
de acções distintas inspiradas por uma mesma tradição” (FELGUEIRAS, 2012, 
p.18-19). 
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Atualmente, o conceito de cultura tem sido amplamente utilizado para designar a soma de 

saberes acumulados ao longo da história, que deu origem ao sentido usado para referir-se a 

indivíduos detentores do saber formal, ou ainda, como  manifestações artísticas, sociais  e 

comportamentais de uma povo (CANEDO, 2009). Mas foi com a contribuição antropológica que 

o conceito de cultura passou a ter uma acepção mais ampla, englobando “todo o complexo que 

compreende o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, o direito, os costumes e as outras 

capacidades ou hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro da sociedade” (TYLOR apud 

FELGUEIRAS). A partir dessa concepção, o termo cultura passou a ser aplicado a tudo. Por isso, 

hoje assistimos ao vasto uso de termos como cultura popular, cultura empresarial, cultura 

política, cultura escolar... (FELGUEIRAS, 2010). Tomando como base esse entendimento de 

cultura em sua amplitude, ousamos incluir a “cultura policial-militar”, já que não  foi possível 

encontrar um conceito que desse conta de definí-la. 

Considerando o CFAP como um espaço escolar, tomemos de empréstimo o pensamento 

de Dominique Julia (2001, p.10), segundo o qual a cultura escolar  pode ser entendida como “um 

conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto 

de práticas que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses 

comportamentos.” Para o autor, normas e práticas devem ser analisadas levando-se em conta os 

profissionais que são chamados a obedecer essas ordens. 

Nesse sentido, a reprodução dos rituais da rotina diária do CFAP, inculca nos alunos 

valores e comportamentos que cumprem a função de transformá-los mais em militares do que em 

policiais. Esse modo peculiar de regular a rotina do CFAP faz parte dos valores culturais de uma 

corporação que define como pilares a hierarquia e a disciplina. De acordo com Alves (2002, p. 

143), “a disciplina é considerada um componente básico da atividade militar em qualquer tempo 

e lugar”. Essa é uma filosofia herdada das forças armadas. Segundo a autora, a manutenção da 

disciplina garante que uma corporação que possui o poder de morte não se volte contra si mesmo 

– entenda-se, contra seus pares, subordinados e  superiores – ou ainda, que seus integrantes não 

recuem diante dos perigos enfrentados durantes os embates.  

No entanto, a presença da disciplina como reguladora de condutas não é exclusividade das 

forças policiais-militares, nem das suas escolas de formação. Ao contrário, ela está presente em 
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todo e qualquer setor da sociedade civil, desde a origem da vida humana em sociedade. De 

acordo com o dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, a disciplina constitui “ordem que 

convém ao bom funcionamento de uma organização”. Ela é, portanto, necessária à vida humana. 

Entrentanto, não se pode negar que esse é um componente marcante nas instituições 

militarizadas, até mesmo por estar escrita em seus regulamentos como elemento basilar da 

corporação. 

 

3. A rotina do CFAP 

A maior parte dos rituais que compõem a rotina no CFAP é bem semelhante ao da maioria 

das escolas de formação militar brasileiras. Todas as escolas desse tipo que conhecemos têm uma 

rotina regulada por normas de ação e por procedimentos disciplinares rigorosos. 

Na chegada, há uma formação em linha e em coluna com práticas de movimentos de 

ordem unida. A ordem unida é um método de padronização de movimentos, utilizado tanto para 

realização de deslocamentos de tropas em embates como para tornar deslumbrantes as cerimônias 

e solenidades militares. Os movimentos podem ser realizados individualmente, como no caso das 

continências que são utilizadas no cumprimento de um militar para com o outro, ou em conjunto 

de forma sincronizada em formaturas, solenidades etc. A perfeita execução de tais movimentos só 

é alcançada após exaustivos treinamentos. Além de ser um componente curricular, a ordem unida 

é praticada diariamente antes e após as aulas, e em qualquer deslocamento da turma, denominada 

pelotão.   

De acordo com o manual de ordem unida do Exército Brasileiro (C 22-5), são objetivos da 

ordem unida:  

a) proporcionar aos homens e às unidades, os meios de se apresentarem e se 
deslocarem em perfeita ordem, em todas as circunstâncias estranhas ao combate; 
b) desenvolver o sentimento de coesão e os reflexos de obediência que são 
fatores preponderantes na formação do soldado; c) constituir uma verdadeira 
escola de disciplina; d) treinar oficiais e graduados no comando da tropa; e) 
permitir, consequentemente, que a tropa apareça em público, quer nas paradas, 
quer nos simples deslocamentos de serviço, com aspecto enérgico e marcial; f) 
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demonstrar que as atitudes individuais devem subordinar-se à missão do 
conjunto e às tarefas do grupo. 

A própria junção das palavras “ordem” e “unida” traz a ideia de uniformidade, de 

organização. A ordem unida é uma atividade mecânica que leva em consideração a perfeita 

execução dos movimentos, o que revela o adestramento do corpo, a rapidez do reflexo, o garbo e 

a obediência imediata às ordens. Mas também possui uma dimensão pedagógica, ao criar o 

chamado “espírito de corpo”, por meio de estímulo ao sentimento de pertencimento ao grupo. A 

partir desse momento, o militar inserido num pelotão formado deixa de agir individualmente e 

passa agir de forma coordenada. Alguns benefícios, como melhoria do condicionamento físico, 

da atenção e da coordenação motora, são registrados inclusive por aqueles que questionam a 

formação militarizada a que são submetidos os integrantes das forças policiais brasileiras. Além 

disso, o impacto causado pelo espetáculo visual é algo que fascina os expectadores. 

No contexto policial-militar, a ordem unida se constitui num eficiente instrumento de 

coerção que cumpre a finalidade do disciplinamento. Segundo Foucault, a elegância da disciplina 

dispensa a relação custosa e violenta de dominação dos corpos, como acontecia na escravidão, 

por exemplo, em que o controle era feito com o contato corpo-a-corpo através dos castigos 

físicos. Em suas palavras, “a disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos 

‘dóceis’” (FOUCAULT, 1987, p.119). 

Além disso, faz parte de rituais que constituem a identidade policial-militar. Essa 

identidade foi, ao longo do tempo, sendo construída através da incorporação de valores trazidos 

da filosofia guerreira do Exército, de onde se originou as polícias militares brasileiras. 

Atualmente, “muitos estudos têm questionado a formação militar a que são submetidos os 

policiais, levando-se em conta o clamor social cada vez mais emergente por formas mais 

humanas de policiamento”, já que combater o crime não é o mesmo que ir à guerra. (SANTOS, 

2011, p. 27). Entretanto, essa discussão está longe de alcançar um consenso. Por isso, no Brasil, a 

formação militarizada das polícias continua sendo predominante. 

Diariamente, ou semanalmente (dependendo da duração do curso), um líder de turma 

denominado xerife é responsável por fazer a chamada, anotando as alterações (se alguém faltou, 

chegou atrasado, está com o uniforme alterado, vai precisar de atendimento médico etc.) para 
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repassá-las ao comandante do pelotão através de uma apresentação formali. Nesse momento, os 

comandantes dos pelotões e do corpo de alunos passarão algumas orientações, recomendações ou 

avisos que julgarem necessários para o bom funcionamento da rotina escolar. Depois, em fila, 

todos se dirigem para a sala de aula, onde aguardarão o instrutor (denominação dada ao professor, 

seja ele militar ou civil). Isso dura em média 15 minutos.  

Na saída, o procedimento é o mesmo, sendo incluída a leitura do Boletim Geral Ostensivo 

(BGO) ou Boletim Interno (BI), onde constam, dentre outras alterações, elogios e punições. A 

leitura dos elogios e punições em público cumprem o propósito de servirem como exemplo, 

encorajando os atos louváveis e repreendendo as condutas inadequadas. 

Isso acontece religiosamente todos os dias, enquanto durarem as atividades escolares, 

mesmo em instruções que acontecem fora dos espaços dos quartéis. As atitudes são tão bem 

incorporadas que qualquer ambiente torna-se um espaço militar, não importando se isso possa 

causar estranheza a espectadores alheios a este universo.  

Além disso, é preciso pedir permissão ao superior, responsável pela turma ou instrutor 

para fazer qualquer coisa, desde ir ao banheiro até entrar e sair dos ambientes. Qualquer atitude 

está condicionada à permissão da autoridade competente, ou seja a maior autoridade presente. Em 

torno disso há toda uma padronização de procedimentos constantes nos regimentos internos e 

regulamentos organizacionais. Isso garante a manutenção da disciplina e reforça o respeito à 

hierarquia. 

Todo esse ritual compõe os valores culturais das organizações militarizadas, cuja 

hierarquia e disciplina aparecem como pilares da corporação. Assim, o exercício da ordem unida 

torna-se fundamental para a reprodução da “cultura policial-militar”, sobretudo durante o período 

de formação.  

 

4. Considerações Finais 

Desde sua criação, o CFAP trouxe para seu interior os valores culturais da organização 

policial-militar, de modo que sua rotina é composta por inúmeras regras de conduta e rituais que 
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visam forjar uma identidade militar, fazendo com que aluno, desde o primeiro momento de sua 

formação, abandone sua condição de sujeito civil e passe a se reconhecer como policial militar. 

Nesse cenário, a disciplina, definida como base das corporações militares, é um ingrediente 

marcante na composição dessas escolas de formação. 

Nesse contexto, a inculcação desses valores se faz, dentre outras coisas, através do 

exercício regular da ordem unida. Esse poderoso instrumento de disciplinamento tem um peso 

significativo na formação militar, contribuindo para a reprodução da cultura policial-militar, 

sobretudo nas escolas de formação policial-militar, como é o caso do CFAP. 
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