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RESUMO

Neste artigo buscou-se saber quais são os estudos disponíveis sobre os Colégios Militares e a
militarização das escolas públicas no Brasil, vez que nos últimos anos, tal processo vem sendo
intensificando desde a ocorrência do golpe em 2015, mas, sobretudo com a vitória do atual
presidente da República, que institucionalizou a militarização escolar. Além de identificar trabalhos
disponíveis sobre este assunto, consideramos primordial refletirmos sobre o aumento da adesão das
escolas públicas ao regime dos Colégios Militares. Os estudos de Adorno (1995), Freire (1996) e
Foucault (2014) foram imprescindíveis para que compreendêssemos melhor sobre a lógica da
militarização das escolas, que visa tornar “dóceis” as atuais e futuras gerações. Estratégia que
possibilita a implementação do projeto capitalista hegemônico.

ABSTRACT

The aim of this article is to present some of the studies available on the military schools and the
militarization of public schools in Brazil. In recent years, this process has been intensified since the
coup occurred in 2016, but especially with the victory of the President of the Republic in 2018, who
institutionalized school militarization. Besides showing available papers on this subject, we consider
that it is essential to reflect on the increased adherence of public schools to the regime of military
schools. The studies by Adorno (1995), Freire (1996), Foucault (2014) and other theorists were
essential for us to better understand the logic of the militarization of schools, which intends to make
the current and future generations “docile”, a strategy that enables the implementation of the
hegemonic capitalist project.

RESUMEN

En este artículo se buscó saber cuáles son los estudios disponibles en los Colegios Militares y la
militarización de las escuelas públicas en Brasil, ya que en los últimos años, este proceso se ha
intensificado desde el golpe de Estado en 2016, pero especialmente con la victoria de Presidente de
la República, quien institucionalizó la militarización escolar. Además de identificar los documentos
disponibles sobre este tema, consideramos que es esencial reflexionar sobre la mayor adhesión de las
escuelas públicas al régimen de los Colegios Militares. Los estudios de Adorno (1995), Freire
(1996), Foucault (2014) y otros teóricos fueron esenciales para que entendiéramos mejor la lógica de
la militarización de las escuelas, que pretende hacer que las generaciones actuales y futuras sean
"dóciles". Estrategia que permite la implementación del proyecto capitalista hegemónico.
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INTRODUÇÃO

A ideia de que os militares representam um setor importante do Estado no sentido de oferecer aos
cidadãos um serviço de segurança e proteção faz parte da crença de muitos brasileiros. E, este
pressuposto tem contribuído significativamente para que os militares das diversas corporações
venham marcando presença, em vários setores institucionais do Estado, sobretudo nas escolas, fato
que vem se ampliado bastante a partir da ocorrência do golpe de Estado de 2016 e a vitória do atual
Presidente da República no ano de 2018.

A presença dos militares no âmbito da educação no Brasil é secular, desde o Império já existia uma
organização do ensino, da seguinte forma: “[...] escolas regimentais, cursos preparatórios e escolas
militares”. (MARQUES, 2014, p. 15), sendo que do século XVIII, até o final do século XX, o
Sistema Colégio Militar do Brasil implementou um total de 12 (doze) Colégios Militares, priorizando
as maiores capitais nas cinco regiões do Brasil (ROSA, 2012).

Contudo, esse sistema de educação que antes era restrito à formação de militares e filhos de militares
foi sendo ampliado para os civis, a partir da criação de colégios administrados pela polícia militar
nos diversos entes federativos, mas, sobretudo, cabe destacar o protagonismo do Estado de Goiás
pois de acordo com Ribeiro e Cruz (2015, p. 200) em plena Ditadura Militar “Os Colégios Militares
surgiram legalmente e foram autorizados em 1976 por meio da Lei nº 8.125 de 18 de Junho”. Mas,
além disto, nas últimas décadas, o referido estado continua se destacando entre os demais, tendo em
vista a ampliação de escolas militarizadas. Para ser ter uma ideia, alguns Colégios Militares de
Goiás, sobretudo aqueles que obtiveram as melhores notas no Exame Nacional do Ensino Médio –
ENEM tornaram-se referências para criação de vários Colégios Militares, em todo território nacional,
e para além dos estados, muitos municípios também estão fazendo a adesão de suas escolas ao
sistema militar de ensino.

Sobre esse assunto, destaca-se o V Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da
Educação[1], cujo tema geral foi “Política e Gestão da Educação: discursos globais e práticas locais”,
que foi realizado na capital goiana entre os dias 14 e 16 de setembro de 2016. Este evento foi
marcante no que se refere a nossa percepção referente à militarização das escolas públicas, pois, no
decorrer das palestras, mas, sobretudo nos debates, vários professores das redes do estado e dos
municípios goianos bordaram a crescente onda de militarização das escolas goianas e seus
desdobramentos e implicações. As narrativas dos professores foram suficientes para ampliar a nossa
preocupação com relação aos rumos da educação brasileira, principalmente no que tange à gestão
democrática e ensino pautado na liberdade de aprender e ensinar, que são princípios constitucionais
inalienáveis ao processo educativo.

Nesse contexto, não podemos esquecer o Golpe de Estado de 2016, pois a partir daí passou a ser
intensivo e contínuo os ataques a nossa democracia, bem como o desmonte da educação pública em
todos os níveis. E, com o resultado das eleições presidenciais de 2018, essa situação tornou-se ainda
mais grave, inclusive uma das promessas do atual governo foi ampliar ao máximo o número de
escolas militares no país, proposta que foi cumprida no segundo dia após sua posse, quando
promulgou o decreto nº 9.465, de 02 de janeiro de 2019[2], cujo artigo 16 dentre outras coisas
regulariza a adesão e ampliação progressiva das escolas públicas estaduais e municipais ao modelo
dos colégios militares de referência já existentes. Cabe ressaltar que a ampliação das escolas
militares em todo Brasil já vinha ocorrendo antes das eleições, ou seja, os governos dos Estados se
anteciparam com relação ao governo federal, como por exemplo, podemos citar o governador do
estado da Bahia, Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores (PT), que no dia 10 (dez) de maio de 2018,
celebrou o acordo de cooperação técnica entre o Governo do Estado e a União dos Municípios da
Bahia (UPB)[3] para ser compartilhada com os Sistemas Municipais de Ensino das prefeituras
baianas à metodologia educacional dos Colégios da Polícia Militar.
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A partir desses fatos, começamos a fazer leituras sobre os desdobramentos da militarização das
escolas no estado da Bahia. Nesse cenário fomos pegos de surpresa, quando no mês de dezembro de
2018, a prefeita de Santaluz-BA, Quitéria C. de Araújo(PSD), deu início ao processo de adesão ao
acordo de cooperação técnica, no sentido de tornar a maior escola de Educação Básica municipal, o
Centro Educacional Nilton Oliveira Santos – CENOS[4], localizado na sede do Município de
Santaluz, uma escola de gestão compartilhada, ou seja, a escola continuaria com o diretor escolar,
encarregado das questões administrativas e pedagógicas, nomeado pelo gestor municipal, e passaria a
ter mais um diretor, ou seja, um diretor militar, cargo ocupado por um policial militar da reserva, que
por sua vez, tornaria responsável pela parte disciplinar dos alunos. Ressalta-se que a autora deste
texto é lotada e atua na referida escola desde o ano de 2002.

Para que ocorresse a implantação do Sistema de Ensino dos Colégios da Polícia Militar da Bahia no
CENOS, não foi realizada nenhuma consulta pública, tampouco os professores e o Conselho
Municipal de Educação – CME foram consultados ou pelo menos comunicados. Frente a todo este
acontecimento, urgiu a necessidade de pesquisar, analisar, refletir e sistematizar a crescente onda de
militarização das escolas públicas brasileiras para assim compreendermos melhor o que se encontra
por trás desse processo. Contudo, é um fenômeno recente, por essa razão os estudos ainda são
insipientes. Ante ao exposto, optamos pela realização desta pesquisa, cuja temática contempla o
ensino no contexto militar e militarização das escolas públicas brasileiras. É uma pesquisa de
natureza exploratória do tipo bibliográfica, e foi realizada a partir da busca na internet, aos acervos
digitais das universidades, anais de eventos, periódicos, revistas eletrônicas, legislação em vigor e
outros.

A pesquisa foi guiada pela seguinte questão: quais são os estudos disponíveis sobre os Colégios
Militares e a militarização das escolas públicas no Brasil? A partir dessa pergunta elencamos os 3
(três) objetivos, a saber: identificar os estudos disponíveis sobre os Colégios Militares e a
militarização das escolas públicas no Brasil; listar todos os títulos, autores, anos das pesquisas
encontradas e refletir sobre o aumento da adesão das escolas públicas ao regime dos Colégios
Militares.

No que tange à fundamentação teórica, utilizamos os estudos de Adorno (1995), Freire (1996) e
Foucault (2014), dentre outros teóricos, bem como, utilizamos a legislação em vigor, sobretudo, a
Constituição Federal e a Lei de Diretrizes de Bases Nacional – LDBN nº 9.394/96.

Os resultados evidenciaram que a questão do Ensino Militar não é algo recente no Brasil, porém, nos
últimos anos o número de colégios tem sido ampliado, principalmente no Estado de Goiás e, o que
mais chamou atenção, foi a adesão das escolas municipais em todo país ao Sistema dos Colégios
Militares, através da gestão compartilhada. Notou-se que o número de artigos, monografias,
dissertações e teses que tratam sobre o ensino militar e militarização das escolas é maior a partir do
ano de 2016.

BREVES REFLEXÕES SOBRE OS COLÉGIOS MILITARES E A MILITARIZAÇÃO DAS
ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS

Como já foi dito inicialmente, esta pesquisa é de natureza exploratória do tipo bibliográfica, a partir
de estudos disponíveis entre os anos de 1994 até o primeiro semestre de 2019, e, como se trata de um
problema recente, não daremos conta neste trabalho de apresentar um quadro cronológico com
relação ao histórico dos Colégios Militares no Brasil, optamos, portanto em apresentar alguns pontos
fundamentais sobre os Colégios Militares.

O ensino de natureza militar não é novo, ele sempre fez parte da história da Educação do Exército
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brasileiro, no que tange a formação dos quadros de oficiais intelectuais, atentos aos acontecimentos
desde o campo social, científico, de guerra e político, tanto no Brasil como no mundo, capazes de
tomar decisões e realizar intervenções, como sempre têm ocorrido na história brasileira. Nesse
sentido, não podemos nos esquecer das ideias de Gramsci (1991) com relação aos intelectuais, apesar
de ser um assunto complexo, o referido autor considera a possibilidade de todos os homens serem
intelectuais, contudo, existem diferentes grupos de intelectuais, sendo que a maior parte desses
grupos visa manter a hegemonia sobre a classe por eles representada.

Grunennvaldt (2005, p. 16) considera “[...] a instituição Escola Militar como formadora de quadro de
oficiais em funções intelectuais a serviço do Estado”. Podemos articular essa afirmação também ao
pensamento gramisciano, visto que a hegemonia entre as classes ocorre justamente, quando grupos
influentes dos diversos setores da sociedade passam a direcionar a condução de áreas estratégicas, a
exemplo da educação, conforme nos esclarece Santos e Pereira (2018, p. 265)

[...] toda relação de hegemonia é uma relação pedagógica e essa relação será
desenvolvida pelos grupos dominantes na direção do Estado, imputando a
este uma condição educadora que intenta obter (falsos) consensos a favor dos
interesses de classe a qual está submetido. Nesse processo, as classes
dominantes formam seus intelectuais orgânicos para que sejam caudatários
das intencionalidades do capital. Por sua vez, esses intelectuais constroem,
difundem e organizam um determinado tipo de sociabilidade que precisa
ganhar terreno, sobretudo, na superestrutura a fim de formar cidadãos de
novo tipo que consentem com uma realidade estranhada do seu fazer
cotidiano. Aqui há o encontro dos processos de militarização e da “Escola
sem partido”; ambos buscam um novo tipo de intelectual, que consente com a
estrutura econômico-social desumana e desigual e com a ideologia da coesão
social de caráter autoritário e conciliatório.

Ante ao exposto, não resta dúvida, que a criação e ampliação dos Colégios Militares têm a
contribuição do pensamento ideológico e hegemônico desses grupos de intelectuais, que tomam a
qualidade, disciplina e bom desempenho dos alunos como pano de fundo para a implantação de
outros interesses. E, dessa forma, os Colégios Militares no Brasil foram se expandindo ao longo do
tempo.

Compõem o Sistema Colégio Militar do Brasil, Colégio Militar do Rio de
Janeiro (1889), Colégio Militar de Porto Alegre (1912), Colégio Militar de
Belo Horizonte (1955), Colégio Militar de Salvador (1957), Colégio Militar
de Curitiba (1958), Colégio Militar de Recife (1959), Colégio Militar de
Fortaleza (1962), Colégio Militar de Manaus (1972),Colégio Militar de
Brasília (1978), Colégio Militar de Juiz de Fora (1993), Colégio Militar de
Campo Grande (1993) e Colégio Militar de Santa Maria (1994). (ROSA,
2012, p. 6)

Observa-se que esses colégios foram criados nas diferentes regiões geográficas do Brasil, como uma
estratégia de abranger todo território nacional. De acordo com Rosa (2012), os Colégios Militares
contemplam a Educação Básica a partir do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Superior, muito
embora este último nível de ensino seja equivalente à graduação, a formação ocorre somente em
áreas especificas (OLIVEIRA, 2004). Existe também o ensino no modo assistencial, que é o preparo
de alunos para o ingresso ao Ensino Superior. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –
IDEB dos Colégios Militares tem sido superior em relação a vários colégios públicos não militares,
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este fato tem possibilitado a aprovação de vários alunos em vestibulares de universidades onde os
cursos são bastante concorridos.

Outro fator que figura como justificativa para a militarização das escolas é a questão da indisciplina,
infelizmente, a grande mídia tem noticiado inúmeros casos de violência nas escolas brasileiras, sendo
atribuído à educação pública um verdadeiro descrédito, e com isto muitas pessoas das mais variadas
classes sociais acreditam que o ensino militar será o caminho para que se tenha uma escola segura e
de qualidade. Sobre essa questão consideramos necessário levantarmos alguns questionamentos: de
fato a escola militar pode combater a indisciplina e a violência escolar? A coação aos alunos vai
combater a violência, e torná-los seres críticos e reflexivos? Para onde vão os alunos que não se
enquadram ao sistema? E as escolas militarizadas que atendiam à modalidade de ensino Educação de
Jovens e Adultos – EJA, o que farão com esses alunos? Nesse sentido concordamos com Cruz (2017,
p. 86) quando aborda:

Os grandes diferenciais dos Colégios Militares, propagados pela mídia, pelo
governador do Estado de Goiás e pela sociedade, se referem principalmente à
disciplina dos alunos, aos “bons” índices de aprovação em vestibulares, à
estrutura física e à hipotética garantia de segurança para os alunos e
funcionários da escola, mas disso surgem muitos questionamentos e
controvérsias, pois, se tratando de disciplina, a forma de consegui-la e os
meios de sua manutenção, será que a disciplina exigida nesses colégios
contribui realmente para a formação de um indivíduo autônomo, crítico e
solidário? Fica a dúvida, contudo, as consequências podem aparecer
tardiamente, na vida pessoal, intelectual e social desses alunos. A disciplina é
mantida com base no Regimento Disciplinar e por meio de suas punições,
caso sejam necessárias.

Os Colégios Militares possuem seus regimentos próprios, onde a obediência e disciplina são os
principais requisitos para que o aluno se mantenha no processo, além disso, estabelecem uma rotina
diária, como por exemplo, entrar em forma/filas ao chegar e sair da escola, cantar hinos, bater
continência, dentre outros rituais, bem como é exigido o fardamento completo, além de uma postura
corporal condizente com o regime militar. Sobre essa questão, o pensador francês Michael Foucault,
a partir da obra Vigiar e Punir: nascimento da prisão, nos dá uma enorme contribuição no sentido de
compreendermos os objetivos da disciplina dos corpos, de uma parte a disciplina individual
possibilita que os sujeitos alcancem os objetivos pretendidos, porém, no que tange a disciplina
adotada nos contextos das instituições militares, sobretudo nos Colégios Militares, o objetivo é a
busca da transformação dos corpos indisciplinados em “corpos dóceis” e disciplinados. “É dócil um
corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”
(FOUCAULT, 2014, p.134).

A forma como os Colégios Militares submetem os alunos ao cumprimento de regras e rotinas diárias
tornam esses sujeitos menos potentes politicamente, ou seja, possivelmente os grupos oriundos dos
colégios militares se tornam mais passivos, menos críticos e autônomos. Segundo Foucault, (2014,
p.135-136):

A disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade)
e diminui essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma
palavra: ela dissocia o poder do corpo; faz dele, por um lado, uma “aptidão”,
uma “capacidade” que ela procura aumentar; e inverte, por outro lado, a
energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de
sujeição estrita. Se a exploração econômica separa a força e o produto do
trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo
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coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação.

É notório que a tecnologia da docilização dos corpos não é algo novo no mundo, porém, no Brasil,
como já afirmamos anteriormente, este movimento vem ganhando força nos últimos anos, a partir da
disseminação da metodologia de ensino militar, com isto, é urgente e necessário o estudo deste
processo, pois a educação escolar, baseada na perspectiva democrática e participativa, tem o poder de
formar sujeitos críticos, reflexivos e autônomos, para interagir e participar ativamente das tomadas
de decisões, nos diversos espaços sociais. Ao contrário, teremos parte da sociedade passiva e
“obediente” aos desígnos da classe hegemônica. Todo este cenário é muito preocupante para nós,
inclusive é oportuno indagar: qual será o perfil da sociedade, vez que parte das futuras gerações que
está sendo formada no contexto das escolas militarizadas?

Reflexões sobre a militarização das escolas públicas brasileiras

A promulgação da Constituição Federal, ocorrida em 05 de outubro de 1988, foi um evento
importante para o processo de redemocratização do país, portanto é considerada como um marco
histórico que garantiu ao povo brasileiro direitos fundamentais para o exercício da sua cidadania,
conforme já podemos constatar no artigo primeiro.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político. (BRASIL, 1988)

A nossa Constituição é composta por uma pluralidade de artigos que contemplam os diversos setores
da sociedade, e desde a sua promulgação há mais de três décadas, não tem sido fácil a luta dos
sujeitos socialmente organizados no sentido de implementar e garantir esses e outros direitos, que
foram surgindo a partir de novas demandas sociais, mas principalmente da luta de categorias até
então excluídas da sua cidadania (SANTOS e PEREIRA, 2018). No entanto, é lamentável, mas
estamos testemunhando que a nossa Carta Maior vem sendo “rasgada” na medida em que são
violados os direitos constitucionalmente garantidos em detrimento da retomada ao poder de grupos
simpatizantes do fascismo, alguns deles fascistas assumidos que objetivam por meio de suas
ideologias fortalecer a hegemonia entre as classes.

Nesse cenário, cabe destacar o desmonte da educação em todos os níveis de ensino, visto que as
medidas são ideologicamente pensadas no sentido de aumentar a crise e apequenar o ensino público,
para justificar a implementação de projetos estratégicos, a exemplo dos projetos Escola sem Partido e
militarização das escolas, inclusive esse último implanta uma “nova” forma de gestão, que está sendo
chamada de gestão compartilhada, no caso das escolas municipais.

Apesar de serem insipientes os estudos sobre a questão das escolas militarizadas e gestão
compartilhada, consideramos que o projeto fere os Artigos 205 e 206 da Constituição Federal de
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1988. No caso do primeiro artigo citado, a educação pública é considerada um direto de todos os
cidadãos indistintamente, e estabelece quem são os responsáveis pela sua implementação. Para tanto,
encontramos no Art. 206, da mesma lei, os princípios fundantes, nos quais o ato do ensinar e do
aprender devem ser desenvolvidos.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público
de provas e títulos, aos das redes públicas;

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;

VII - garantia de padrão de qualidade.

De acordo com o que pensam os autores Santos e Pereira (2018), consideramos necessário revisitar
pelo menos estes dois artigos acima mencionados bem como a nossa Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBN, nº 9.394/96, e mais do que isso, tomá-los como referência, para refletir
e problematizar o processo de militarização das escolas e gestão compartilhada, assunto que vem
sendo noticiado em diversos sites, jornais e no próprio Ministério da Educação, que já está
impactando diretamente na prática docente de muitos profissionais e alunos, inclusive em nosso
cotidiano escolar, vez que atuamos em uma escola municipal que aderiu ao Sistema do Colégio da
Polícia Militar – SCPM da Bahia, portanto é do nosso interesse em continuar pesquisando, estudando
e discutindo no sentido de acompanhar e compreender melhor este fato.

Ressaltamos mais uma vez que o processo de militarização das escolas públicas não teve início no
ano de 2019. Tal acontecimento já vinha ocorrendo em vários estados e municípios do Brasil, a partir
de decretos e convênios entre os governos estaduais e as prefeituras. Inclusive, um dos fatos que
mais nos surpreendeu, foi quando o governador da Bahia, Rui Costa, do Partido dos Trabalhadores –
PT, celebrou o convênio entre o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria da Segurança
Pública e a União dos Municípios da Bahia – UPB, para que as prefeituras do interior do estado
pudessem aderir à metodologia educacional dos Colégios da Polícia Militar – CPMs. A decisão do
governador desencadeou algumas manifestações de repúdio de entidades de classe[5], sindicatos e
dentro do próprio partido, o PT, e outros partidos de esquerda[6]; de outra parte, o Ministério Publico
Federal moveu uma investigação sobre a aplicação de metodologia militar em escolas públicas
municipais na Bahia[7], ainda assim, pelo que tem sido noticiado, o projeto vem ganhado muitos
adeptos na Bahia, e em todo Brasil, atualmente já são 203 (duzentos e três) escolas que aderiram à
metodologia das escolas cívico-militares[8], visto que esta questão também foi uma das propostas do
então candidato Jair Bolsonaro, que ao ganhar as eleições, no segundo dia da sua posse sancionou o
Decreto nº 9.465, de 02 de janeiro de 2019, tornando legal a militarização das escolas e com isto
assegurou novos modelos de gestão, a exemplo da gestão compartilhada. Vejamos na integra o que
preceitua o Art. 16:
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À Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares compete:

I criar, gerenciar e coordenar programas nos campos didático-pedagógicos e
de gestão educacional que considerem valores cívicos, de cidadania e
capacitação profissional necessários aos jovens;

II propor e desenvolver um modelo de escola de alto nível, com base nos
padrões de ensino e modelos pedagógicos empregados nos colégios militares
do Exército, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, para
os ensinos fundamental e médio;

III promover, progressivamente, a adesão ao modelo de escola de alto nível
às escolas estaduais e municipais, mediante adesão voluntária dos entes
federados, atendendo, preferencialmente, escolas em situação de
vulnerabilidade social;

IV fomentar junto às redes de ensino e instituições formadoras novos
modelos de gestão, visando a alcançar os objetivos e metas do Plano
Nacional de Educação;

V implementar um projeto nacional a partir da integração e parceria com
entidades civis e órgãos governamentais em todos os níveis;

VI promover a concepção de escolas cívico-militares, com base em requisitos
técnicos e pedagógicos;

VII realizar, em parceria com as redes de ensino, a avaliação das demandas
dos pedidos de manutenção, conservação e reformas das futuras instalações
das escolas cívico-militares;

VIII fomentar e incentivar a participação social na melhoria da infraestrutura
das escolas cívico-militares;

IX propor, desenvolver e acompanhar o sistema de cadastramento, avaliação
e acompanhamento das atividades das escolas cívico-militares;

X propor, desenvolver e acompanhar estudos para aprimoramento da
organização técnico-pedagógica do ensino das escolas cívico-militares;

XI desenvolver e avaliar tecnologias voltadas ao planejamento e às boas
práticas gerenciais das escolas cívico-militares;

XII propor, desenvolver e articular a autoria e o desenho instrucional de
cursos de capacitação, em colaboração com as diretorias da Secretaria; e

XIII propor e acompanhar o desenvolvimento de sistemas de controle dos
projetos de cursos, gestão e formação continuada de gestores, técnicos,
docentes, monitores, parceiros estratégicos e demais profissionais envolvidos
nos diferentes processos em colaboração com as diretorias da Secretaria.
(BRASIL, 2019)

Observa-se que foi criada uma subsecretaria exclusivamente para tratar dos interesses das escolas,
chamadas pelos atuais gestores de Cívico-militares. A principal função é a ampliação progressiva
para todo país, inclusive para implementação do artigo em questão, no último dia 11 de julho o
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Ministério da Educação e Cultura lançou uma carta compromisso para a Educação Básica, em que
uma das metas é a ampliação de 108 escolas cívico-militares em todo território nacional até o ano de
2023.

Vejamos que todos os incisos do Art. 16 foram estrategicamente pensados, no sentido de “controlar”
as ações pedagógicas, quando normatiza a criação, gerenciamento e coordenação de programas de
natureza cívico-militares, bem como no que tange à formação dos gestores, docentes, técnicos e
tutores; essas ações são bastante perigosas, pois vão à contramão dos princípios fundamentais
democráticos em que o ensino deve ser pautado. Podemos observar que as escolas cívico-militares
são consideradas modelos, logo, a proposta educacional é moldar professores e alunos a partir de
uma ideologia hegemônica de atuação e formação. Nesse contexto, Adorno (1995, p. 141-142) traz
contribuições bastante significativas, no sentido de pensarmos sobre a educação no contexto das
escolas cívico-militares.

Evidentemente não assim chamada modelagem de pessoas, porque não temos
o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior: mas também não a mera
transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta foi mais do
que descartada, mas a produção de uma consciência verdadeira. Isto seria
inclusive da maior importância política. Isto é: uma democracia com o dever
de não apenas funcionar, mas operar conforme seu conceito, de pessoas
emancipadas. Uma democracia efetiva só pode ser imaginada enquanto uma
sociedade de quem é emancipado.

Observa-se que Adorno considera que não temos o direito de modelar ninguém a partir da educação,
pro essa razão não podemos negar aos nossos alunos uma educação, capaz de torná-los sujeitos
críticos e reflexivos com possibilidade de emancipação e exercício da democracia. Pelo que se
observa, a metodologia das escolas cívico-militares segue na contramão de uma prática educativa
democrática, plural e que vislumbra a equidade social, e que se torna um enorme perigo para a nossa
democracia, que já se encontra fragilizada, e, na medida em que os seres humanos não se
reconhecerem enquanto sujeitos sociais, a sociedade tampouco irá se reconhecer, enquanto um
sociedade plural, participativa e democrática, condições essenciais para que os sujeitos conquistem a
sua autonomia (ADORNO, 2015).

De outra parte, não podemos deixar de lembrar o legado de Paulo Freire sobre a educação como um
todo. Mas, sobretudo em relação ao ato de ensinar e aprender, dentre as inúmeras obras publicadas,
podemos citar Pedagogia da Autonomia, pois evidencia que a ação docente deve acima de tudo, ser
um ato amoroso, respeitoso, de atenção principalmente aos menos favorecidos, e de desenvolvimento
da criticidade.

Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado, do
exercício da criticidade que implica a promoção da curiosidade ingênua à
curiosidade epistemológica, e do outro lado sem o reconhecimento do valor
das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da instrução ou adivinhação.
Conhecer não é, de fato, adivinha, mas tem algo que ver, de vez em quando,
com adivinhar, com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos
satisfeitos ao nível das intuições, mas submetê-las à análise metodicamente
rigorosa da nossa curiosidade epistemológica. (FREIRE, 1996, p. 51).

O legado de Paulo Freire é de fundamental importância para a educação em todos os tempos. Nele
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encontramos fundamentos importantes para refletirmos sobre os processos educativos propostos por
grupos conservadores articulados a nova direita brasileira, a exemplo do Projeto Escola sem Partido,
da quebra da autonomia das Universidades Públicas, bem como da militarização das escolas, que
certamente contemplam o retorno da “educação bancária”, que figura com parte das estratégias para
apequenar a educação pública brasileira e também, fragilizar a nossa democracia.

PROCEDIMENTO METODOLÓICO E DISCURSSÕES DOS RESULTADOS

A pesquisa é uma atividade humana, que pode ser motivada pela curiosidade, dúvida ou desejo de
compreender um fato, assunto ou problema, oriundo de qualquer área da sociedade. Sendo assim, o
principal objetivo de uma pesquisa é gerar algum tipo de conhecimento, ou ampliar outros já
existentes de modo que algumas pesquisas podem apresentar soluções ou pelo menos contribuir para
a minimização de problemas.

Mediante a crescente onda de militarização das escolas públicas brasileiras, começamos a sentir a
necessidade de compreendermos esse processo. E, não seria precoce afirmar que se configura como
um problema novo e grave no âmbito da educação pública, portanto carece pesquisas, principalmente
porque constatamos que ainda são insipientes os estudos publicados referentes ao assunto. Diante
disto, e, sobretudo por atuarmos numa escola militarizada recentemente, fomos motivados a realizar
o presente estudo, considerando-o como sendo uma pesquisa bibliográfica, com objetivo
exploratório.

Conforme nos assegura Medeiros (2004) na pesquisa bibliográfica primeiramente o pesquisador
deverá escolher um tema ou assunto, a partir disto deve ser elaborado um planejamento de trabalho
no sentido de fazer a identificação das fontes, selecionar o que for de interesse e por fim fazer a
interpretação e sistematização dos achados. Em conformidade com esse pressuposto Marcone e
Lakatos (2003, p. 183) também apresentam considerações importantes:

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia
já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas,
boletins, jornais, revistas, livros, monografias, teses, material cartográfico,
até meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e
audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em
contato direto com tudo que foi escrito [...]

Podemos observar que há quase duas décadas as autoras apresentavam várias tipologias de
publicações, contudo podemos acrescentar artigos científicos, dissertações além de entrevistas.
Sendo assim, a pesquisa bibliográfica proporciona ao pesquisador várias possibilidades de busca. Por
essa razão é que escolhemos este tipo de pesquisa, que foi realizada via internet, através dos sites dos
repositórios das universidades, revistas científicas, anais de eventos científicos e outros. Além de ser
bibliográfica, esta pesquisa também é exploratória, pois se trata de um trabalho preliminar que
certamente irá desencadear outras pesquisas (ANDRADE, 2003).

Desse modo, iniciamos as buscas desde final do semestre de 2018, e todas as publicações que foram
encontradas foram organizadas na seguinte sequência: portarias, decretos, reportagens de jornais
eletrônicos, artigos, monografias, dissertações e teses, que se constituíram um banco de dados
importante, que nos situou com relação aos colégios militares, mas principalmente sobre o
surgimento e avanço da militarização das escolas via gestão compartilhada.

Os resultados encontrados
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Todas as etapas de uma pesquisa são importantes, pois à medida que o pesquisador vai
desenvolvendo o trabalho, a questão investigada vai sendo esclarecida, e passa a articular-se com os
pressupostos teóricos estudados, de modo que no momento da apresentação e discussão dos
resultados os argumentos de análise se tornam mais consistentes, e o pesquisador pode constatar se
os objetivos propostos foram atingidos ou não. No caso desta pesquisa, organizamos a amostragem a
partir de listas com os seguintes dados: ano de publicação, e quantidade de trabalhos, a partir das
seguintes categorias: monografias, artigos científicos, dissertações e teses. É necessário ressaltar que
todas as listas foram elaboradas pela autora a partir de pesquisas realizadas junto aos sites das
revistas, anais de eventos e repositórios das universidades.

Inicialmente queremos informar que os dados apresentados nesta pesquisa foram colhidos
exclusivamente via internet, e que possivelmente não demos conta de obter informações sobre todos
os endereços eletrônicos referentes aos trabalhos que foram disponibilizados virtualmente, sem
contar, outros tantos estudos sobre o assunto que certamente foram publicados de modo impresso nas
últimas três décadas. Por essa razão, fazemos questão de ressaltar que esta pesquisa apresenta
resultados parciais sobre a questão dos Colégios Militares e a militarização das escolas públicas
brasileiras.

LISTA 1: Amostra parcial das monografias publicadas entre os anos 2008 a 2017

ANO – MONOGRAFIAS

2008 – 01

2009 – 01

2011 – 01

2012 – 01

2017 – 01

TORAL = 05

Em algumas Universidades brasileiras, se observa que os graduandos iniciam o processo de pesquisa
científica na graduação, principalmente quando se tornam membros de grupos de pesquisas e
projetos de extensão. Essa etapa é de fundamental importância, para que os graduandos possam
direcionar a pesquisa que pretende desenvolver como trabalho final de conclusão de curso, que pode
ser artigo, monografia e outras modalidades de acordo com o regimento interno de cada
Universidade.

No caso deste estudo buscou-se trabalhos de conclusão de curso, em nível de graduação e
especialização das Universidades. Porém, o que se observa é pequeno o número de monografias que
abordam a questão dos colégios militares e a militarização das escolas publicas. Possivelmente esses
dados revelam a falta de grupos de pesquisas sobre o assunto, justamente por ser um problema
considerado novo em muitos estados e municípios brasileiros.

LISTA 2: Amostra parcial dos artigos publicados entre os anos 2000 a 2018

ANO – ARTIGOS

2000 – 01

2012 – 02
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2014 – 04

2015 – 03

2016 – 03

2017 – 06

2018 – 07

TOTAL = 26

Como se pode observar a lista acima apresenta um total de vinte e seis artigos que foram publicados
entre os anos 2000 a 2018, disponíveis em revistas científicas, anais de eventos científicos, bem
como, instituições e associações que reúnem pesquisadores, principalmente ligados às ciências
sociais e educação. Observa-se que dos vinte e seis trabalhos publicados, metade deles ocorreram
entre os anos de 2017 e 2018 justamente no período em que os desdobramentos do pós-golpe já
impactavam diretamente na sociedade, nesse contexto, vários entes federativos passaram a
disseminar a ideia que a expansão do ensino militar para escolas das redes do estado e dos
municípios seria o caminho para uma educação de excelência, quando na verdade essa proposta se
configura como um pano de fundo para implantação de uma ideologia dominante, oriunda de grupos
conservadores da sociedade ligados à direita brasileira que se reposiciona para o centro do poder
executivo das diversas instâncias administrativas.

Um dado que nos chamou bastante atenção foi a quantidade de artigos referente ao ensino no
contexto militar e militarização das escolas públicas no estado de Goiás. Cabe ressaltar que fizemos
as leituras dos resumos de todos os artigos, e observamos que nos últimos anos, o governo goiano
ampliou o regime militar para muitas escolas. É oportuno dizer que a lei goiana que tornou legal a
militarização das escolas foi sancionada em meados dos anos setenta do século passado.

LISTA 3: Amostra parcial das dissertações publicadas entre os anos 1994 e 2019.

ANO – DISSETAÇÕES

1994 – 01

2003 – 01

2009 – 01

2010 – 02

2011 – 01

2012 – 02

2015 – 01

2016 – 05

2017 – 04

2018 – 02
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2019 – 01

TOTAL = 21

Como já sabemos, as dissertações são resultados de projetos de pesquisas desenvolvidos nos
programas de pós-graduação das universidades, dessa forma, algumas pesquisas são gestadas a partir
das discussões, preocupações e interesse dos estudantes e pesquisadores sobre determinado tema. E
tomando por base o assunto dos Colégios Militares e militarização das escolas públicas, os dados
evidenciam estudos publicados há mais de duas décadas, porém, o aumento das publicações ocorreu
a partir do início da segunda década do século XXI, mas, sobretudo, nos anos de 2016 e de lá os anos
de 2019 encontramos um número significativo de dissertações.

Observa-se mais uma vez, que o estado de Goiás se destaca com relação à questão da militarização
das escolas e seus desdobramentos. Visto que vários trabalhos abordam situações sobre o militarismo
como prática de governos no referido estado, abordam também sobre a questão das punições,
inclusive problematiza se de fato a disciplina ocorre em virtude do medo das punições que são
estabelecidas.

LISTA 4: Amostra parcial das teses publicadas entre os anos 1999 e 2016

ANO – TESES

1999 – 01

2004 – 01

2005 – 01

2012 – 03

2014 – 01

2015 – 01

2016 – 01

TOTAL = 09

A lista de teses apresenta uma quantidade menor de estudos em relação ao número de trabalhos
apresentados nas listas anteriores, possivelmente isso se deva por conta do tempo, pois, como
sabemos, para a conclusão de uma tese são necessários quatro anos, e como vemos, só identificamos
trabalhos publicados até o ano de 2016. Ainda assim, algumas teses abordam sobre questões
referentes ao ensino militar, com ênfase na formação dos oficiais de cada corporação.

Nesta pesquisa, não encontramos nenhuma tese que tratasse sobre a crescente onda da militarização
das escolas e os desdobramentos desse processo, inclusive em nenhum repositório das universidades
de Goiás, vez que essa situação já vem ocorrendo há bastante tempo por lá. Acreditamos que vários
projetos de teses sobre este assunto podem estar em curso, visto que podemos considerar um assunto
recente, que se intensificou com o golpe de estado, que vem minimizando o estado de direito, e
ampliando o desmonte a educação em todos os seus níveis, fato que tem se agravado dia após dia
com a vitória de Jair Bolsonaro (PSL).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este trabalho teve como questão de pesquisa saber quais são os estudos disponíveis referentes aos
Colégios Militares e a militarização das escolas públicas no Brasil. Apesar de se tratar de uma
pesquisa bibliográfica de natureza exploratória, os dados parciais apontam que a expansão do ensino
militar, por meio da militarização de escolas estaduais e municipais já vem ocorrendo há certo
tempo, principalmente no estado de Goiás, porém, foi pelo Decreto nº 9.465, de 2 de janeiro de 2019,
que tal processo tornou-se um projeto de governo para todo território nacional.

Com isto passa a figurar a gestão compartilhada, essa forma de gestão vem sendo implementada
principalmente nas escolas municipais que estão fazendo a adesão à metodologia dos Colégios
Militares, quanto aos desdobramentos e implicações dessa forma de gestão, só com o passar do
tempo será possível estudar, analisar e compreender. Mas de certo, não seria demais dizer que fere
aos princípios constitucionais da gestão democrática escolar.

Foucault (2014) foi um dos autores que nos ajudou a pensar a lógica que se encontra por trás da
militarização das escolas públicas brasileiras, principalmente com a proposta de ampliação crescente
até o ano de 2023, anunciada recentemente pelo MEC. Lamentavelmente, a escola será um dos
espaços institucionais aparelhado pelo estado, no sentido de formar uma geração “dócil” e servil aos
interesses da classe hegemônica, portanto, para servir ao capital.

A partir desta pesquisa, foram desencadeadas várias questões, como por exemplo, o que é gestão
compartilhada? De que maneira a participação dos segmentos sociais irá ocorrer no âmbito da gestão
compartilhada? Como ficam as agremiações estudantis, vez que as escolas militares não aceitam os
grêmios estudantis? Qual educação é desenvolvida nas escolas militares? Dessa forma, consideramos
que este trabalho proporciona o desenvolvimento de um projeto de pesquisa maior sobre o assunto,
tendo em vista que é uma questão atual, preocupante, e que merece atenção por parte da ciência.
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