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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 
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RESUMO 

 

Nos últimos anos, os estudos sobre formação policial tem crescido vertiginosamente. Com as 

mudanças ocorridas no plano político e social, sobretudo, a partir da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, cresceram as reivindicações sociais por uma polícia mais 

preparada para garantir o Estado Democrático de Direito. Entretanto, os recorrentes episódios 

de violência policial conduzem a questionamentos sobre como e para que são formados esses 

profissionais. Como um período crucial para socialização dos novos integrantes, a formação 

policial ocupa um espaço privilegiado nos debates sobre as questões que envolvem a 

segurança pública. Nesse contexto, o presente trabalho analisa o papel do Curso de Formação 

de Oficiais (CFO), através do processo de transformar homens e mulheres em oficiais da 

PM/SE. Nesse sentido, foram levantadas questões referentes à identidade e relações de 

gênero, ligadas às especificidades do exercício da profissão policial-militar, buscando 

compreender como homens e mulheres vivem o processo de se tornarem membros da polícia, 

através do Curso de Formação de Oficiais; como esses profissionais se filiam à essa lógica de 

pertencimento e como o modelo de formação profissional estabelecido pela Instituição exerce 

influência nesse processo. Importa, ainda, compreender qual o sentido de ser oficial da 

PM/SE para esses profissionais. Inspirada em estudos etnomedológicos, a pesquisa, de ordem 

qualitativa, utilizou como principal instrumento a entrevista semiestruturada. Foram ouvidos 

dez oficiais, cinco homens e cinco mulheres, formados pelas Academias para onde a PMSE 

enviou mais integrantes para cursarem o CFO nos últimos vinte e cinco anos, quais sejam: 

Alagoas, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Goiás e Rio de Janeiro 

 

Palavras-chaves: Curso de Formação de Oficiais (CFO). Polícia Militar de Sergipe (PMSE). 

formação policial-militar. Gênero.  
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ABSTRACT 

 

In the last years, the studies on police formation have been growing dizzily. With the changes 

that occurred on the social and political plan especially after the promulgation of the Federal 

Constitution of 1988, the social claims grew for a more prepared police to guarantee the 

Democratic State of Rights. However, the recurrent episodes of police violence lead to 

questionings about how and what these professionals are formed for. As a crucial period for 

the socialization of the new members, the police formation occupies a privileged space on the 

debates about the issues that involve public security. In this context, the present paper 

analyses the part of the Officers Formation Course (OFC) in the process of transforming men 

and women into officers of the MPSE (Military Police of Sergipe). In this sense, questions 

were raised related to the identity and relations of gender, connected to the specificities of the 

exercise of the occupation military-police officer, seeking to understand how men and women 

live the process of becoming members of the police force, through the Officers Formation 

Course; how these professionals join to this logic of belonging and how the model of 

professional formation established by the institution exerts influence upon this process. It still 

matters comprehend what is the sense of being an officer of the MPSE for these professionals. 

Inspired in ethnomethodological studies, the search, of a qualitative order, used as main 

instrument the semi-structured interview. Ten officers were heard, five men and five women, 

formed by the academies to where the MPSE has sent more members to take the OFC course 

in the last twenty-five years, which are: Alagoas, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Goiás e Rio de 

Janeiro.      

 

Keywords: Officers Formation Course (OFC), Military Police of Sergipe (MPSE), military-

police officer formation, gender.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

 

Nos últimos anos, o interesse pela temática da formação policial tem crescido 

vertiginosamente. Com as mudanças ocorridas no plano político e social, sobretudo a partir da 

promulgação da Constituição Federal de 1988, cresceram as reivindicações sociais por uma 

polícia mais preparada para garantir o Estado Democrático de Direitos. Uma polícia tida 

como repressora dos direitos individuais e coletivos não se encaixava mais no perfil da 

realidade brasileira. Por isso, o desafio que se coloca diz respeito à construção de uma 

segurança pública que possa controlar os crescentes índices de criminalidade sem 

comprometer os avanços conquistados com a redemocratização do país.  

Frequentemente, são veiculadas notícias sobre ocorrência policiais com desfechos 

desastrosos, por falta de preparo dos mesmos. Ocorrências envolvendo reféns que acabam 

mortos por disparos provenientes de armas utilizadas por policiais; abusos de autoridade 

cometidos por esses agentes públicos; uso indevido e desproporcional da força, que 

caracteriza violência policial; e um sem número de situações como estas, conduzem a 

questionamentos sobre como – para que – são formados esses profissionais. A tênue linha que 

separa o “uso proporcional da força” e a violência; a obrigatoriedade de agir para não incorrer 

em prevaricação sem, contudo, ultrapassar os limites da atuação policial que podem levar ao 

abuso da autoridade; ou a exigência da tomada de decisão de forma rápida, para não perder o 

momento “oportuno” da ação, são questões levantadas pelos policiais para expressar como se 

sentem diante da complexidade da profissão. Entre os que defendem e os que atacam, 

ninguém tem dúvidas de que o exercício da profissão requer atenção especial quanto à 

qualificação desses profissionais.  

Diante desse cenário, o Estado, pressionado pela sociedade civil e pela imprensa, 

passou a prestar mais atenção na formação dada aos profissionais da área da segurança 

pública. Políticas públicas voltadas para essa área passaram a ser implementadas com maior 

frequência, e acompanhadas com maior rigor. A criação da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP), em 1998, foi uma das medidas tomadas a partir dessas políticas. Dentre 

as ações realizadas pela SENASP, a confecção de um documento (Matriz Curricular 

Nacional- MCN) que passou a servir de referencial para as ações formativas na área da 

segurança pública, tem sido frequentemente apontada como uma das mais significativas. 

Além disso, a criação da Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública (RENAESP) 
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possibilitou o ingresso de profissionais da área em curso de Pós-Graduação lato sensu 

oferecidos pela Rede em parceria com as Instituições de Ensino Superior credenciadas, o que 

estimulou e ampliou as possiblidades de reflexão desses profissionais sobre o fazer e o ser 

policial.  

Embora estudos sobre formação policial tenham sido desenvolvidos por alguns 

pesquisadores de diversas áreas, - sobretudo sociólogos, antropólogos e historiadores – antes 

desse período, foi a partir do final da década de 1990 que essas pesquisas ganharam impulso. 

Com isso, abriu-se para o meio acadêmico um campo fértil de investigação sobre formação 

policial. Seguindo essa tendência, e influenciada pela vivência no ambiente policial, resolvi 

encarar o desafio de investigar a formação dos oficiais da Polícia Militar de Sergipe (PMSE).  

As questões que se relacionam ao militarismo sempre suscitaram em mim um grande 

interesse. Esse interesse se constituiu e se fortaleceu ao longo de minha trajetória escolar, pois 

cursei o ensino médio no Colégio da Polícia Militar da Bahia, em Salvador. Em 2002, 

participei do curso de formação de soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. De 

2003 a 2006, participei do curso de formação de oficiais (CFO) na Academia de Polícia 

Militar da Bahia. Desde dezembro de 2006, trabalho no Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Praças da PMSE (CFAP). Inicialmente comandando pelotões e ministro 

algumas disciplinas e, posteriormente, coordeno os cursos de formação e aperfeiçoamento de 

praças. Por essa vivência, compreendo que se tornar policial militar é um processo que 

envolve incorporação de valores, regras, costumes, condutas. A aceitação e o respeito a esses 

valores, a naturalização dos comportamentos e dos modos de pensar que caracterizam esse 

profissional, fazem parte do modo de reconhecer-se policial, assim como de reconhecer o 

outro como tal.  

Todo esse interesse está calcado na minha trajetória acadêmica. Quando fui fazer o 

Curso de Formação de Oficiais, já estava apaixonada pela educação, pois havia iniciado o 

curso de pedagogia na Universidade Federal de Sergipe (UFS), que ficou trancado durante o 

tempo em que permaneci na Bahia. Durante todo o CFO, olhava para aquele ambiente com 

profundo interesse pelo processo de formação. Ao retornar para Sergipe, estava acontecendo 

um curso de formação de soldados. Então, eu e mais cinco Aspirantes a Oficial (AspOf) 

fomos recrutados para trabalhar no CFAP. Ao término, fui convidada para trabalhar na 

Divisão de Ensino, graças à minha formação. A partir daí, passei a participar dos cursos da 

PMSE na equipe de coordenação pedagógica, onde permaneço até hoje. 

Após concluir a graduação, ingressei no curso de pós-graduação Lato Sensu em 
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Violência, Criminalidade e Políticas Públicas, realizado na UFS, em parceria com a 

RENAESP. Como trabalho de conclusão de curso, defendi uma monografia que procurou 

analisar a atuação das mulheres que exercem função de comando na PMSE, de modo a refletir 

sobre a lógica da inclusão feminina em espaços dominados pelos homens. A pesquisa, de 

ordem qualitativa, analisou o conteúdo de dez entrevistas realizadas com oficiais femininas, 

com o objetivo de investigar as percepções, trajetórias e perspectivas profissionais das 

mulheres que exercem funções de comando na PMSE.  Essa pesquisa abriu meus horizontes 

sobre a diversidade de possibilidades no estudo das relações de trabalho na PMSE sob a 

perspectiva de gênero. A partir daí, decidi que deveria dar seguimento aos estudos nessa área. 

Tanto, que o projeto que submeti à banca de seleção nesse núcleo de pós-graduação seguia 

essa mesma linha, visando aprofundar tais investigações. 

No entanto, durante o primeiro semestre, fui apresentada a alguns textos que versavam 

sobre temas diversos, e que inseriam a mulher em seu contexto. Isso chamou minha atenção, 

pois tornava a leitura mais agradável, na medida que interessava, não somente a quem estuda 

gênero, mas a todos os que tratam de um determinado tema. Um exemplo disso está na obra A 

Casa e Seus Mestres, de Maria Celi Chaves Vasconcelos, que trata da educação doméstica, ou 

seja, aquela pratica no interior das casas no século XIX.  Essa obra é permeada pela presença 

feminina, do início ao fim, situando o lugar da mulher na sociedade da época. Apesar de a 

educação feminina não constituir o objeto central do seu estudo, a figura da mulher aparece 

em inúmeras passagens, como um ser que existe e com real importância na educação dos 

filhos e demais membros da família.  

A partir dessa leitura, resolvi mudar o rumo do meu projeto. Já não queria mais olhar 

exclusivamente para as mulheres oficiais, mas para a categoria de oficiais, que passou a ser 

composta também por mulheres a partir de 1989. Então, passei a pensar a formação de 

oficiais, homens e mulheres, buscando identificar o lugar ocupado por eles, as relações 

construídas no processo de formação e socialização, com todas as implicações (desafios/ 

resistências) inerentes a esses processos. Por isso, questões de gênero estão presentes no texto 

apresentado aqui. 

Assim, o presente trabalho analisa o papel do Curso de Formação de Oficiais (CFO) 

no processo de transformar homens e mulheres em oficiais da PMSE. Nesse sentido, foram 

levantadas questões referentes à identidade e relações de gênero, ligadas às especificidades do 

exercício da profissão policial-militar, buscando compreender como homens e mulheres 

vivem o processo de tornarem-se membros da polícia, através do Curso de Formação de 
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Oficiais; como esses profissionais se filiam à essa lógica de pertencimento e como o modelo 

de formação profissional estabelecido pela Instituição exerce influência nesse processo. 

Importa, ainda, compreender qual o sentido de ser oficial da PMSE para esses profissionais.  

A pesquisa, de ordem qualitativa, ouviu dez oficiais, sendo cinco mulheres e cinco 

homens, formados pelas escolas de formação de oficiais para as quais a PMSE enviou mais 

oficiais nos últimos vinte e cinco anos. Atualmente, o efetivo total da PMSE gira em torno de 

pouco mais de quatro mil policiais1. As questões relacionadas com a metodologia aparecem 

de forma mais detalhada no segundo capítulo.  

O marco temporal escolhido para a realização dessa pesquisa são os últimos vinte e 

cinco anos. Vimos que a Constituição Federal de 1988 trouxe significativas modificações para 

a sociedade brasileira, sobretudo no âmbito da segurança pública, provocando reflexos na 

formação policial. Também foi a partir daí que o ingresso na Corporação passou a ser 

exclusivamente pela via do concurso público, o que alterou profundamente o perfil do público 

ingressante.  Além disso, respeitando a perspectiva de gênero presente nesse trabalho, as 

mulheres tiveram seu ingresso garantido a partir de 1989. 

Nesse percurso, foi necessário levantar o histórico da formação dos oficiais da PMSE, 

para que se pudesse compreender como o curso chegou à sua formatação atual e o caminho 

percorrido pela Corporação em direção à profissionalização de seus dirigentes. A partir daí, 

seguiu-se a análise do processo formativo, identificando os elementos comuns a todas as 

escolas de formação de oficiais pesquisadas que contribuem para que esses profissionais 

tornem-se membros da PMSE, na condição de oficiais. Por fim, verificou-se se existem 

diferenças na forma com que homens e mulheres vivem o processo de formação e a maneira 

como eles se percebem (e percebem um ao outro) como integrantes do grupo de oficiais da 

PMSE.  

Nas instituições militares, os oficiais são formados para assumirem a administração 

das corporações. São eles os diretores, comandantes e chefes, nos mais diversos níveis2. 

Ingressar na carreira militar como oficial sempre representou status. Ser oficial nas polícias 

militares significa ter a possibilidade de chegar ao topo da carreira (ao coronelato) e poder 

ocupar os mais altos e prestigiados cargos, como o de comandante geral da Corporação ou o 

de chefe da Casa Civil do Gabinete do Governador do Estado. Ao mesmo tempo, envolve 

grandes responsabilidades. Ser comandante requer uma série de aptidões, requisitos, 

                                                 
1 Esse número se altera praticamente todos os dias, em função dos muitos policiais que completam seu tempo de 

serviço e se aposentam. 
2 Ver art. 33, 34 e 35 da lei nº 2.066 de 23 de dezembro de 1976 (Estatuto dos Policiais Militares da PMSE); 
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habilidades e competências que serão, desde logo, cobrados durante a formação. 

Por formação de oficiais estou identificando o processo pelo qual homens e mulheres 

tornam-se oficiais. Esse processo envolve não somente os conteúdos formais passados durante 

as aulas, mas também – e não menos importante – os conteúdos informais e as regras 

(normas, regimentos, regulamentos, bem como os códigos de conduta não escritos) da 

Academia. Todos os momentos vivenciados na rotina dentro das Academias, na troca de 

experiências com os colegas e instrutores, o internato, a divisão dos espaços (alojamentos, 

banheiros, refeitórios) com pessoas diferentes, os horários para levantar, fazer a higiene 

pessoal, forrar a cama, limpar e arrumar impecavelmente o uniforme, fazer a barba, estudar 

durante a madrugada para as avaliações, as pressões para que as regras e regulamentos sejam 

sempre cumpridos, as constantes vigilâncias pela observância dos comportamentos, etc. Tudo 

isso compõe o repertório da formação dos oficiais. 

Além disso, é importante registrar que a concepção de educação formulada pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional3 (LDB) leva em conta uma acepção ampla de 

educação, como um conjunto de práticas sociais desenvolvidas em diferentes espaços. Em seu 

artigo primeiro, a LDB esclarece que “a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 

e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”. Assim, a educação que se inicia no ambiente familiar, tem continuidade não só na 

escola como também no mundo do trabalho, passando pelos diversos segmentos de convívio 

social.  

Diferentemente da formação de praças, que se dá em nível técnico, a formação dos 

oficiais tem duração de três ou quatro anos – a depender da Academia – e é equivalente ao 

nível superior. Por formar um número pequeno de oficiais4 anualmente – cerca de vinte 

Aspirantes a Oficial – a PMSE envia seus integrantes para serem formados em Academias de 

outros Estados, através de parcerias e convênios. Isso representa uma peculiaridade, já que os 

profissionais dessa instituição acabam por agregar características resultantes de processos 

formativos diversos.   

Por isso, a pesquisa que ora apresento não volta seu olhar para dentro de uma escola 

                                                 
3 Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996. 
4 Estou tratando da formação dos oficiais do QOPM, quadro de oficiais combatentes. Isso porque a PMSE possui 

outros quadros: QOSPM (Quadro de Oficiais de Saúde), QOEPM (Quadro de Oficiais Especialistas, composto 

por músicos e oficiais de comunicação) e QOAPM (Quadro de Oficiais Auxiliares, composto por oficiais de 

carreira, que ingressam como soldado e vão sendo promovidos ao longo do tempo, podendo chegar até o posto 

de Major). Existe ainda um quadro em extinção, o QCOPM (Quadro de Oficiais Complementares), composto 
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de formação de oficiais, nem trabalha com oficiais formados por uma única escola, mas 

agrega elementos comuns a muitas escolas, pelo fato de que os oficiais da PMSE passaram 

por lugares diversos para completarem seu processo formativo.  

Embora este estudo trate da formação de oficiais da PMSE, em muitos momentos, falo 

das forças armadas, mais especificamente do Exército, pela forte influência que esta 

instituição tem sobre a Corporação Estadual, desde a sua criação até hoje. Muito da tradição 

do Exército foi herdada pela PM no percurso de construção de sua identidade. Muitas 

pesquisas que li sobre a formação de oficiais das Forças Armadas possuem aspectos 

semelhantes à formação dos policiais militares. A rigidez disciplinar, os regulamentos, os 

ritos de passagem, as cerimônias e rituais militares são alguns desses aspectos, os quais 

permanecem praticamente inalterados na versão policial-militar.  

Aliás, a ligação entre a PMSE e as Forças Armadas é tão evidente que dos cinquenta e 

cinco Comandantes Gerais da Corporação (incluindo o atual), trinta e um foram oriundos do 

Exército Brasileiro (EB). Até a década de 1980, o comando dos militares do EB foi 

predominante. Somente a partir da década de 1990 é que os coronéis pertencentes ao quadro 

de oficiais da PMSE passaram a assumir esse cargo com maior frequência. O último militar 

do EB a assumir essa função foi o coronel Pedro Paulo da Silva, o qual comandou a 

Corporação por duas vezes, de 1995 a 1997 e de 2001 a 20025. A PMSE passou por um 

processo de amadurecimento até que o mais alto cargo de comando pudesse ser ocupado pelos 

oficiais da própria Corporação. E isso não aconteceu somente na PMSE. Fernandes (1979) 

registra que, nas décadas de 1960 e 1970, o comandante geral da PM de São Paulo era 

escolhido entre os oficiais do Exército. 

Por essa ligação, alguns trabalhos sobre formação militar foram fundamentais na 

composição do presente estudo. Nesse sentido, as pesquisas realizadas pelo antropólogo Celso 

Castro foram importantes pela relação – dentre outros fatores – que o pesquisador conseguiu 

estabelecer com o Exército Brasileiro, dando início a inúmeros estudos de fundamental 

relevância. Em 1987, Castro conseguiu autorização para adentrar e permancer realizando suas 

pesquisas em uma das escolas mais tradicionais de formação militar, a Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN), localizada no município de Resende, no Rio de Janeiro. Como um 

estudo pioneiro – uma pesquisa que o próprio autor revela ter sido classificada pelos militares 

como inusitada – a etnografia dos militares feita em “O Espírito Militar” revela aspectos 

relevantes da formação militar. 

                                                                                                                                                         
por oficiais oriundos do Exército que foram incorporados à PMSE no ano de 1989. 
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O autor chama atenção para o fato de que ser militar significa abandonar a condição 

de sujeito civil. Para ele,  

o “civil” é uma invenção dos militares. Não sou civil, a não ser quando estou 

diante de militares e quando sou assim classificado por eles. Se tivesse que 

fazer uma lista dos principais termos que definem minha identidade, “civil” 

não apareceria entre elas. Posso identificar-me com o “homem”, “brasileiro”, 

“carioca”, “antropólogo”, “professor”, e uma dúzia de outros atributos, sem 

lembrar de adicionar a identidade civil. Para qualquer militar, porém, ser 

“militar” necessariamente aparece entre os primeiros, se não como o 

primeiro (CASTRO, 2009, p. 25). 

 

 De acordo com o autor, isso acontece devido ao fato de ser essa instituição uma 

instituição totalizante, termo utilizado por ele  para diferenciar da noção de “instituição total” 

estudada por Erving Goffman6. Esse sentimento de pertencimento a um meio – o “meio 

militar” – também ocorre em relação aos militares das Forças Estaduais. Entranto, assim 

como Castro poderia ter se definido como “antropólogo” ou como “professor”, o que 

identificaria sua profissão, o militar do Estado, de igual modo, poderia identificar-se como 

“militar”, fazendo referência à sua profissão. De qualquer forma, a questão de “ser militar” é 

carregada de valores culturais fundamentais para forjar a identidade dos militares (do Estado, 

também).  

O militar não se aposenta, ele passa para a reserva remunerada ou reforma. Isso 

significa que, enquanto fizer parte do contingente da reserva, ele poderá ser convocado a 

qualquer tempo, em caso de necessidade. Somente na condição de reformado é que isso não 

acontece, mas, devido a alguma restrição permanente na condição física ou psicológica. 

Portanto, uma vez militar, sempre militar. E a condição de força auxiliar e reserva do 

Exército, prevista constitucionalmente, impõe às polícias militares a condição de militar da 

qual não podem abrir mão.  

Algumas dificuldades se colocaram ao iniciar a escrita deste trabalho. Uma delas diz 

respeito às fontes. Como esse é o primeiro trabalho que versa especificamente sobre a 

formação dos oficiais da PMSE, era preciso construir um percurso, fazer um levantamento 

histórico. O grande problema é que o arquivo da PM está em processo de organização, pois 

sua estruturação física (com formatação de arquivo) é recente, e o efetivo empregado para 

realizar esse trabalho é pequeno e acumula outras funções além do arquivo. Por isso, foi bem 

                                                                                                                                                         
5 Informações retiradas do site da PMSE. Disponível em wttp:// www.pm.se.gov.br. Acessado em: 
6 CASTRO, Celso. Goffman e os militares: sobre o conceito de instituição total. Militares e Política. Rio de 

Janeiro. nº1. 2007. Disponível em www.lemp.ifc.ufrj.br/revista/index.htm. Acesso em 07/02/1013. 

http://www.pm.se.gov.br/
http://www.lemp.ifc.ufrj.br/revista/index.htm
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difícil conseguir encontrar os documentos que tratam da formação dos oficiais da Corporação. 

Recebi informações de que muitos documentos foram incinerados por serem classificados 

“sem valor arquivístico”, outros se perderam nas mudanças, e tantos outros se estragaram por 

falta de cuidados e de espaço adequado para sua conservação. Somente as fichas individuais 

dos policiais, os Boletins7 e os processos administrativos, os quais são constantemente 

consultados, recebem atenção especial, devido à importância que possuem. 

Além disso, o setor de pessoal (PM-1) passou a ter um sistema informatizado somente 

a partir do ano de 2002. Isso significa que não há registro digital dos policiais que passaram 

para a reserva ou foram reformados antes disso. Ou seja, a pesquisa sobre a formação de 

oficiais da PMSE se apresentou como um grande desafio, pois era como montar um quebra-

cabeça. Por outro lado, o que parece ser apenas um elemento limitador, na verdade, constitui-

se também num elemento motivador. A possibilidade de ajudar a organizar o passado da 

instituição da qual eu faço parte, problematizando questões relativas à formação de seus 

oficiais, vem me instigando há bastante tempo. A dimensão histórica presente no trabalho 

justifica-se pela necessidade de traçar um panorama e situar melhor o leitor num território 

muito pouco explorado, do ponto de vista da pesquisa científica.  

O fato de eu ser oficial da PMSE abriu muitas portas. Essa posição facilitou o acesso a 

setores, documentos e pessoas que outro pesquisador talvez não conseguisse alcançar. Por 

conhecer a realidade da instituição, por ter transitado por algumas escolas de formação 

militar, por me relacionar com pessoas com trajetórias parecidas é que enxergo um mundo de 

possibilidades nesse campo de pesquisa. Minha maior preocupação era não perder o foco em 

meio a tantas ideias e possibilidades. Organizar o pensamento, definir um caminho seguro e 

possível, delimitar um espaço, definir um recorte temporal, foi, sem dúvida, uma tarefa difícil. 

Para alcançar todas as categorias trabalhadas aqui, cabe chamar atenção para as 

discussões trazidas por Joan Scott (1988) em seu texto “Gênero: uma categoria útil de análise 

histórica”, onde a autora trata dos usos do termo gênero, bem como das relações de poder e 

hierarquia que se estabelecem na interação entre homens e mulheres. Ao longo da história, os 

próprios conceitos de gênero acabaram por dar sustentação a outros conceitos, como o de 

classes no século XIX, já que os operários eram descritos por termos codificados como 

femininos (subordinados, fracos, sexualmente explorados como as prostitutas). Embora esses 

discursos não dissessem respeito explicitamente ao conceito de gênero, essas noções se 

                                                 
7 Os Boletins são uma espécie de Diário Oficial da PM. Ao longo da história, esse documento mudou de nome 

algumas vezes, passando de Boletins Regimentais para Boletins Internos, os quais foram desmembrados em 

Boletim Ostensivo Geral, Boletim Administrativo, Boletim Especial, Boletim Reservado. 
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reproduziam na medida em que faziam referência a ele, contribuindo para a naturalização de 

seus significados. Assim, o gênero representa: 

 

uma das referências recorrentes pelas quais o poder político foi concebido, 

legitimado e criticado. Ele se refere à oposição homem/mulher e fundamenta 

ao mesmo tempo o seu sentido. Para reivindicar o poder político, a 

referência tem que parecer segura e fixa, fora de qualquer construção 

humana, fazendo parte da ordem natural ou divina. Desta forma, a oposição 

binária e o processo social das relações de gênero tornam-se, ambos, partes 

do sentido do próprio poder. Colocar em questão ou mudar um aspecto 

ameaça o sistema por inteiro (SCOTT, 1988, p. 27).  

 

Nesse sentido, Peres (2002) trata de homens e mulheres como sujeitos situados num 

contexto, evidenciando as relações que se estabelecem em cada tempo e lugar. Essa dimensão 

torna-se fundamental para esclarecer a posição que homens e mulheres ocupam dentro das 

instituições policiais-militares, e mais especificamente na PMSE. Sobre essas questões, 

também não há como deixar de considerar as contribuições de Calazans (2004), Musumeci 

(2004), Schactae (2006), que pesquisaram a inserção da mulher no meio militar em contextos 

específicos, abrindo e consolidando um caminho de pesquisas na área militar e da segurança 

pública. Além disso, foram importantes as contribuições de Hirata (2002), sobre a mulher no 

mercado de trabalho, e de Braga (2012), sobre mulheres no policiamento ostensivo na PMSE. 

Essas e outras questões aparecem de forma mais detalhadas no quarto capítulo.  

Identidade é outra categoria fundamental para o trabalho que ora apresento. Para 

defini-la busquei apoio no conceito elaborado por Castells (2008, p.22-23), segundo o qual 

identidade diz respeito ao “processo de construção de significados com base em um atributo 

cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) 

prevalece(m) sobre outras fontes de significados”. Ainda segundo ele, “embora [...] as 

identidades possam ser formadas a partir de instituições dominantes, somente assumem tal 

condição quando e se os atores sociais as internalizam, construindo seu significado com base 

nessa internalização”.  Ora, veremos a seguir que é justamente isso que acontece nas escolas 

de formação militar. Castells (2008), ressalta ainda que, a construção social da identidade 

ocorre sempre num contexto marcado por relações de poder. 

Diversos autores (HALL, 2006; BAUMAN, 2005) salientam que o conceito de 

identidade sofreu (e continua sofrendo) alterações significativas ao longo do tempo, à medida  

que as configurações sociais são modificadas. Hall (2006, p.8) alerta que o conceito com o 

qual ele trabalha é “demasiadamente complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco 
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compreendido na ciência social contemporânea para ser definitivamente posto à prova”. 

Conscientes disto, trabalhemos com os conceitos atuais, elaborados a partir dos pressupostos 

da pós-modernidade, levando em conta que vivemos numa sociedade que está em constante 

movimento, em que os indivíduos podem identificar-se, ao menos temporariamente, com 

múltiplas identidades. 

Nessa mesma direção, cabe registrar o estudo realizado por Nascimento (2010), que 

discute a questão da identidade profissional policial-militar, propondo um olhar não mais 

voltado para o incremento de viaturas e equipamentos ou aumento do efetivo como a questão 

central da segurança pública, mas para o protagonista da paz social: o policial militar. A partir 

da revisão bibliográfica, o autor utiliza a Teoria da Identidade Social (TIS) e os conceitos de 

identidade social, cultura, pertencimento e polícia para embasar suas análises. 

Desse modo, as questões referentes à gênero e identidade profissional foram 

fundamentais para compor os cinco capítulos dessa dissertação. No segundo são abordadas 

questões referentes à metodologia. No terceiro capítulo, abordo o histórico da formação dos 

oficiais da PMSE, desde a criação da Instituição até a atualidade. A partir da pesquisa 

documental e de entrevistas com oficiais da reserva, busquei desvendar o caminho percorrido 

pela formação dos oficiais da PMSE até que se desenhasse a formatação atual. As questões de 

gênero, como a inserção da mulher na PM e outras discussões sobre os fatores que impedem 

ou dificultam a ascensão profissional da mulher na PMSE, compõem o quarto capítulo. O 

quinto e último capítulo traz os resultados da pesquisa, apresentados em forma de trajetória 

sobre a constituição de homens e mulheres em oficiais da PMSE, desde a escolha da profissão 

até a formatura, passando pelos ritos de passagens que conferem credenciais para a 

continuidade e conclusão do curso. 

 

 

1.1 BALANÇO DA BIBLIOGRAFIA 

 

As pesquisas sobre formação policial no Brasil ainda são incipientes, embora o 

interesse por essa área venha crescendo vertiginosamente nos últimos anos. Atualmente, 

observa-se uma tendência muito forte de crítica ao modelo de educação militarizada vigente 

nos cursos de formação policial-militar. Embora as mudanças em busca de um modelo de 

formação policial profissional tenham provocado impactos na formação, a violência praticada 

por integrantes da Corporação ainda é uma preocupação recorrente, aparecendo, seja de forma 

central ou adjacente, em quase todas as pesquisas da área. 
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No levantamento que se segue, decidi concentrar esforços na busca e leitura dos 

estudos que tratam especificamente da formação de oficiais das polícias militares brasileiras, 

por constituir o foco da dissertação que ora apresento. Além disso, faço referência a alguns 

estudos que tratam do ensino policial de forma geral, sem ser específico da formação de 

praças, bem como de alguns outros que tratam da importância do período de formação para a 

construção da identidade policial, do fazer e do ser policial, contribuindo, assim, para as 

discussões centrais desta pesquisa.        

Em “Direitos Humanos: coisa de polícia”, Balestreri (2003) chama atenção para a 

dimensão pedagógica do fazer policial, alertando para o poder do exemplo que circunda a 

profissão. Para ele, o policial é uma agente público capacitado em que a população deposita 

toda confiança para resolver os conflitos sociais. Em suas palavras, 

 

O agente de Segurança Pública é, contudo, um cidadão qualificado: 

emblematiza o Estado, em seu contato mais imediato com a população. 

Sendo a autoridade mais comumente encontrada tem, portanto, a missão de 

ser uma espécie de “porta voz” popular do conjunto de autoridades das 

diversas áreas do poder. Além disso, porta a singular permissão para o uso 

da força e das armas, no âmbito da lei, o que lhe confere natural e destacada 

autoridade para a construção social ou para sua devastação. O impacto sobre 

a vida de indivíduos e comunidades, exercido por esse cidadão qualificado é, 

pois, sempre um impacto extremado e simbolicamente referencial para o 

bem ou para o mal-estar da sociedade (BALESTRERI, 2003, p. 8). 

 

Essa citação é rica em diversos aspectos. Primeiro, o texto confere ao policial uma 

presumida qualificação como representante legal do Estado. Essa qualificação, oferecida pela 

própria instituição policial, encontra inúmeros entraves para acontecer e ser considerada 

eficiente – como veremos nos estudos citados abaixo. Depois, o autor chama atenção para a 

“natural e destacada autoridade” do policial para a “construção social ou para sua 

devastação”, devido à “singular permissão para o uso da força e das armas” da qual esse 

profissional é portador. Por isso mesmo, o policial deve ter consciência do seu papel, e o 

período de formação é fundamental na construção dessa conscientização. 

Além disso, Balestreri (2003, p.7) alerta que “o policial é, antes de tudo um cidadão, e 

na cidadania deve nutrir sua razão de ser”. Assim, o policial deve ter consciência de seus 

direitos e deveres para com a sociedade, na qual ele também está inserido; portanto, não há 

razão de ser para um suposto antagonismo entre “sociedade civil” e “sociedade policial”. 

Também chama atenção para a importância da elevação do padrão de autoestima profissional 

como um caminho seguro para uma “boa prestação de serviços”. Logo após sua publicação, o 

livro transformou-se numa espécie de manual básico de direitos humanos para formação 
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policial, por apresentar o que o autor chamou de treze “passos” para a construção de uma 

polícia democrática e humanizada, e que podem ser considerados princípios sob os quais 

devem estar calcadas as ações policiais.  

Nesse contexto, a fase da formação torna-se fundamental para o desempenho das 

atividades profissionais do policial militar. Spode (2004) tratou do fazer policial, chamando 

atenção para o fato de que o trabalho policial se engendra num território de controvérsias, 

onde o policial – ora herói, ora vilão – “responsável por conter a violência, corre o risco de 

produzi-la e/ou de ser vítima dela”. As normas que envolvem a vida do policial, tanto dentro 

como fora da Corporação, as quais constituem códigos morais que determinam o bom policial 

e cidadão, também foram objeto de atenção da autora. Segundo a autora, tais normas atuam 

como importante elemento na produção da subjetividade, por regrar a conduta e a forma de 

ser e de existir dos policiais, “associando o trabalho ao seu valor simbólico e sustentando ao 

mesmo tempo, os princípios da hierarquia e disciplina” (SPODE, 2004, p.27). 

As dimensões trabalhadas por Spode (2004), são importantes para identificar os 

elementos constantes na cultura policial-militar e que são ensinados, desde logo, nos 

primeiros contatos do profissional com os cursos de formação, como a importância do 

exemplo. Comumente, são encontradas pintadas nas paredes das escolas de formação militar 

frases como: “a palavra convence, o exemplo arrasta”. Por isso, nesse ambiente, o incentivo 

às condutas exemplares é reforçada a todo momento. Desse modo, a moral e a ética exercem 

um papel fundamental no processo de transformar “civis” em militares. Por outro lado, a 

autora registra que as resistências e transgressões também contribuem para a construção da 

subjetividade, a partir do modo com que os oficiais que ela pesquisou se relacionam com as 

normas.  

Poncioni (2003, p.4) destaca a importância do período de formação como sendo a 

primeira etapa de socialização do futuro policial. É nesse momento que serão introduzidos 

conhecimentos e habilidades técnicas através dos conteúdos formais e informais, bem como, 

“algumas ideias da conveniência, de um elenco de respostas comportamentais para situações 

periódicas no mundo do trabalho”. Assim, a escola de formação constitui-se como o lugar 

onde se aprende a ser policial militar.   

 

Nesta perspectiva, os programas de ensino e treinamento profissional dos 

policiais nas academias de polícia exemplificam uma das estratégias 

fundamentais de transmissão de ideias, conhecimentos e práticas de uma 

dada visão do papel, da missão, do mandato e da ação deste campo 

profissional, que necessariamente envolvem a transmissão de valores, 

crenças, pressupostos sobre este campo específico revelado, particularmente, 
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pelas diretrizes teóricas e metodológicas dos currículos, dos cursos 

oferecidos para a socialização do novo membro, em um contexto sócio-

histórico determinado. Portanto, destaca-se a importância da formação 

profissional básica para a construção da identidade profissional, 

fundamentalmente, como uma etapa que faz considerável diferença para a 

vida profissional do policial, não apenas dada a importância da experiência 

de formação do membro na aquisição formal dos valores e normas próprias 

da profissão e das competências e das habilidades para o campo de trabalho, 

mas, também, na aquisição dos valores e crenças acerca da profissão, 

consubstanciados em uma base de conhecimento e de cultura comum sobre o 

que é ser policial em um determinado modelo de polícia profissional.  

 

Assim, os valores e crenças próprios da cultura policial-militar passam a ser 

incorporados a partir do repertório que compõe o currículo, as normas e a rotina das 

Academias, que está baseado num modelo policial profissional cujos aspectos permanecem 

“vinculados à burocratização e à militarização, com ênfase no comportamento profissional e 

legalista dos policiais, que ainda hoje serve de base para a estrutura policial nas sociedades 

democráticas ocidentais”. Esse modelo acaba orientando toda a organização da polícia, desde 

os seus princípios e métodos, a aplicação do treinamento, “a filosofia, a terminologia, a 

literatura organizacional até o estilo de policiamento, envolvendo táticas e estratégias, o 

equipamento utilizado nas operações de policiamento, etc.” (PONCIONI, 2003, p. 5).  

Desse modo, os conteúdos ensinados nas disciplinas fazem parte de todo um esquema 

que envolve inúmeros elementos. Nesse sentido, citando Everett Hughes, emérito professor da 

chamada Escola de Chicago, Cunha (2004, p.201) afirma que:  

 

a fabricação de um profissional não incluiria apenas o conjunto das 

disciplinas aprendidas em seu processo de formação, mas implicaria, 

sobretudo, numa espécie de iniciação ao novo papel profissional e numa 

conversão à nova visão de mundo que permitirá o desempenho desse papel. 

Durante este processo, o que se efetua é uma verdadeira conversão 

identitária, que consiste em mudar a si mesmo a partir da incorporação de 

novas ideias sobre a natureza do trabalho a ser realizado, e da aquisição de 

competências específicas que possibilitem o seu desempenho em termos de 

uma carreira profissional. Trata-se, desse modo, de fabricar em si mesmo e 

no olhar do outro, uma nova identidade: uma identidade profissional. E essa 

espécie de impregnação cultural seria condição fundamental para a 

construção dessa nova identidade, sendo considerada a base mesma de todo 

processo de socialização profissional. 

 

Nessa esteira de raciocínio, Jaqueline Muniz (1999, p. 97) registra a importância de 

tudo o que é ensinado nas academias, como reprodução de um conjunto de comportamentos 

que compõe um modo próprio de ser policial-militar, e que torna evidente a “existência de 

uma configuração identitária singular”.  
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Cerqueira (2006), ao escrever sobre a formação de oficiais da PM na Academia do 

Barro Branco, em São Paulo, chamou atenção para a disciplina, dando ênfase ao autoritarismo 

da ação pedagógica de instrutores dessa escola. Para ele, há um intencional distanciamento 

entre professores e alunos que estimula e conserva esse autoritarismo, o que não garante uma 

formação cidadã aos oficiais. Para ele, o aluno-oficial é “um passivo receptor do ensino”, cuja 

liberdade é tolhida pelos regulamentos disciplinares e pela postura dos instrutores em sala de 

aula – e fora dela. 

Ao tratar do ensino policial, Ronilson Luiz (2008, p.9) defende o abandono do “atual” 

paradigma militarista, “no que for necessário”, e a implantação de um novo paradigma 

baseado nos princípios da qualificação profissional continuada, na interdisciplinaridade, na 

integração, na abrangência e capilaridade, e na atualização permanente. O autor “apoiou-se 

em pesquisadores que expressam seu envolvimento com uma postura de uma formação mais 

humanizada, especialmente Paulo Freire e Luiz Eduardo Soares”.  Em sua tese, Luiz (ano??? ) 

faz um interessante estado da arte, levantando os principais trabalhos sobre temáticas 

policiais. Um quadro elaborado pelo autor mostra o crescimento das produções nessa área a 

partir de 1987. Até o ano de 2007, quando fez o levantamento, já eram 135 trabalhos cujo 

tema estudava as polícias militares. O autor observa, ainda, que apenas a produção dos anos 

de 2004 e 2005 supera, em número, toda produção da década de 1990. Além de evidenciar o 

aumento do interesse por esses estudos, esse quadro serve como uma importante indicação 

sobre a temática, como um inventário que pode ser analisado, apontando a direção dos 

estudos na área. 

Ao estudar a formação social dos alunos-oficiais da Brigada Militar do Rio Grande do 

Sul, Rudnicki (2007) buscou analisar como e para que a Corporação pensa seus quadros de 

comando. A autora revela que o método de ensino da escola de formação de oficiais 

permanece tradicional enquanto que o perfil do aluno ingressante alterou-se profundamente 

com a exigência do título de bacharel em Direito. O estudo aponta deficiências – como a falta 

de projeto pedagógico, o descaso com o aspecto intelectual traduzido pela falta de livros 

(sobretudo, mais novos) na biblioteca, a manutenção do sistema de avaliação que privilegia 

memorização, a falta de espaço para maturação do conhecimento traduzida na ocupação plena 

de todo tempo dos alunos, frequentes mudanças no comando da Academia – que constituem 

entraves às modificações que possam favorecer uma formação adequada aos dirigentes da 

Corporação.  

A alteração no perfil dos ingressantes na Corporação se deu em todo o Brasil, 
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inclusive em Sergipe, em virtude da instituição do concurso público, que passou a selecionar 

os mais “preparados”, num processo contínuo e crescente. Além disso, os problemas 

apontados por Rudnicki (2007), também são percebidos em diversas outras corporações. 

Guardadas as devidas proporções, em que pesem as peculiaridades de cada lugar, 

frequentemente, é preciso lidar com as contingências, afinal, “todas as polícias calçam 

quarenta”.  

Lopes (2011) tratou do Curso de Bacharel em Ciências Militares (CBCM), nome que o 

CFO recebeu após o credenciamento da Academia de Polícia Militar (APM) da PM de Minas 

Gerais, como Instituição de Ensino Superior, junto ao Conselho Estadual de Educação (CEE), 

em 2007. O estudo teve o objetivo de analisar as mudanças pedagógico-institucionais 

implementadas a partir da instauração do curso de Bacharelado. 

A pesquisa constatou, através da comparação das entrevistas com os documentos da 

APM – os quais explicitam sua intenção em trabalhar em um modelo de ensino por 

competência, que privilegia a articulação teórico-prática, a reflexividade e autonomia, que 

favorece a aprendizagem significativa –, incoerência entre o prescrito e o factual. Como 

entraves à efetivação da concepção pedagógica descrita, a pesquisa apontou o “processo de 

socialização da cultura militar e suas práticas, a construção da identidade profissional, os 

valores organizacionais, a falta de capacitação técnica dos policiais que trabalham com a 

educação de Polícia Militar, a falta de um corpo permanente de professores”, dentre outros 

(LOPES, 2011, p. 7). 

Por apresentar o percurso histórico do CFO até se tornar CBCM, inclusive registrando 

as exigências para o credenciamento, a pesquisa de Lopes serve de referência para que outras 

polícias [que ainda não o fizeram] busquem reconhecimento dos seus cursos. No entanto, nem 

todas as Corporações brasileiras despertaram para importância da inserção nesse processo, ao 

contrário, algumas demonstram falta de interesse em submeter seus centros de formação às 

regras e às fiscalizações de órgãos educacionais.  

Isso, a meu ver, constitui um entrave ao desenvolvimento dos cursos de formação 

policial. Primeiro, porque o processo de credenciamento desses centros de ensino junto aos 

Conselhos Estaduais de Educação gera uma maior preocupação e compromisso pela busca da 

melhoria dos cursos oferecidos, incluindo a obrigatoriedade no cumprimento todos os 

requisitos básicos necessários à oferta de uma educação profissional de qualidade. Outro 

ponto a ser considerado é que uma política de valorização profissional passa não só por 

questões salariais, mas também por questões de reconhecimento social, que decorrem das 
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redes de relações estabelecidas entre a PM e os diversos setores da sociedade civil. Além 

disso, como ocorre com o CFO, por ser um curso de nível superior reconhecido pelo MEC, o 

tempo em que os policiais passam nessas escolas não deve ser validado apenas dentro dos 

muros do quartel, oferecendo a possibilidade de equivalência desses diplomas e certificados 

para fins de acumulação de créditos no currículo do policial. E por fim, o que os centros de 

formação policial oferecem já é uma educação profissional, pois os conhecimentos passados 

são específicos e, no caso de algumas disciplinas, exclusivos dos profissionais de segurança 

pública. Portanto, o credenciamento como instituição de ensino técnico-profissional significa 

a formalização do que já existe. 

Outra pesquisa que não pode deixar de ser registrada aqui foi a realizada por Ramos de 

Paula (2007) sobre o ensino jurídico para oficiais da PM de São Paulo. Com o objetivo de 

identificar o quão apto o ensino jurídico se mostrava para cumprir a finalidade maior da 

polícia – que o autor resumiu como “proteger pessoas” –, o estudo também buscou investigar 

em que medida a práxis policial se viu afetada pele ensino jurídico. Essa era uma questão que 

vinha sendo cada vez mais pronunciada nos discursos sobre formação policial, daí a 

importância da pesquisa. Mais uma vez, a proteção dos direitos da cidadania aparece como 

um dos parâmetros da investigação nessa área. Ao longo desse estudo, o autor registrou as 

mudanças ocorridas no currículo e na concepção do CFO praticado pela PM de São Paulo ao 

longo do tempo. Tais análises foram indispensáveis para compor as discussões sobre o 

currículo do CFO, suas modificações ao longo do tempo e as implicações decorrentes disso.  

Pesquisando a formação policial na PM da Paraíba, França (2012), buscou analisar a 

contradição que existe entre a utilização de novos paradigmas educacionais com propósitos 

humanizadores e o disciplinamento próprio da Instituição. Para o autor, as contradições que 

ele enxergava estavam imersas por relações de poder que são estabelecidas pelos próprios 

indivíduos dentro da instituição sem que tenham consciência dessas relações, as quais acabam 

por ser “naturalizadas” devido às regras impostas ao mundo institucional.  Como conclusões, 

o estudo revela que a utilização de novos paradigmas educacionais com discursos 

humanizadores, na verdade, funciona como novos mecanismos de controle social e de 

vigilância do corpo de alunos policiais militares. Além disso, afirma que o discurso de um 

policiamento mais humanizado na formação tem o propósito de “desmistificar a herança 

negativa da instituição, devido ao modo de atuação que tem na repressão seu modelo mais 

atuante, mesmo que se atribua um papel preventivo para as polícias militares”.  

Brito (2005) buscou compreender a percepção dos futuros oficiais da PM da Paraíba 
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sobre os Direitos Humanos e sua aplicabilidade na sua práxis cotidiana. Para o autor, é 

preciso construir um novo perfil de profissionais para a polícia, levando em consideração a 

imagem negativa que tem esse profissional perante a sociedade. Para tanto, “é preciso que o 

policial esteja em processo permanente de formação, estabelecendo referências teóricas e 

metodológicas que sejam constantemente avaliadas e reconstruídas”. Mais do que uma 

fundamentação teórica bem sedimentada, o autor defende uma mudança de postura diante de 

práticas conservadoras, as quais reforçam a ideologia das classes dominantes, bem como a 

necessidade de propiciar momentos de reflexão sobre suas práticas. Esse é mais um trabalho 

que reforça a discussão sobre a importância da formação policial baseada nos direitos 

humanos e na cidadania. 

As pesquisas de Brito (2005) e França (2012) foram importantes para compor esse 

balanço, entre outros aspectos, por abrir as portas da Academia da Paraíba, para onde a PMSE 

tem mandado um número significativo de profissionais para serem formados oficiais. A partir 

dessas leituras, foi possível perceber o modelo de formação de oficiais utilizado pela PMPB, e 

que é aplicado aos oficiais de Sergipe enviados para fazerem o CFO naquele Estado.   

Em Sergipe, algumas pesquisas (Monografias e Dissertações de Mestrado) tratam da 

formação policial, mas não há estudos especificamente sobre a formação de oficiais da 

PMSE.  

Alguns aspectos são recorrentes nos estudos nessa área. O fim da ditadura militar e as 

mudanças que se seguem com a Constituição Federal de 1988 são fatores apontados, 

invariavelmente, como marcos que provocaram impactos na formação policial. A presença 

marcante da hierarquia e disciplina, apresentadas como pilares da Corporação, já durante a 

formação, é comumente apontada como entrave que impede o avanço da uma nova concepção 

mais humanizada em detrimento da visão tradicionalista do militarismo. Sobre esse assunto, 

cabem algumas considerações.  

É inegável o peso que tem a disciplina na formação policial militar. 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. 

Por isso, a presença da disciplina na formação militar torna-se indispensável. 
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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 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”. 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. Além disso, na 

acepção policial-militar, a disciplina se traduz na rigorosa observância e no acatamento 

integral das leis, dos regulamentos, das normas e ordens, o que confere à disciplina um lugar 

fundamental para a manutenção do militarismo. 

Ao buscar a retomada do seu caráter policial, tentando aprender a fazer polícia, a “ser 

polícia de verdade”, as instituções policiais vem passando por uma crise de identidade que 

tem provocado reflexos na formação dos seus profissionais. De acordo com Jacqueline Muniz 

(2001), não é por acaso que as Corporações carregam o sobrenome “Militar”. Elas tiveram 

sua origem subordinada ao Ministério de Guerra e sua estrutra organizacional foi se tornando 

cada vez mais próxima à do Exército. Nas palavras da autora, “assim como no Exército 

Brasileiro, as PMs possuem Estado Maior, Cadeia de comando, Batalhões, Regimentos, 

Companhias, Destacamentos, Tropas, etc.” . Além disso, as polícias passaram a atuar 

exaustivamente como força auxiliar do Exército em sua missão de defesa do Estado, quando a 

questão era a salvaguarda da segurança nacional.  

“É discurso corrente que combater o crime não é o mesmo que ir à guerra” (BEATO 

FILHO, 1999). Por isso, a filosofia tradicional de policiamento baseada no espírito bélico do 

Exército Brasileiro – carregada de ideologias machistas que privilegiam a força física 

masculina e o espírito guerreiro, necessários ao enfrentamento do inimigo – tem sido bastante 

questionada nos últimos anos. Muitos estudos têm problematizado 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. A grande questão que se coloca diz respeito à 

busca pela “fórmula” para uma formação policial baseada mais no caráter profissional do que 

no militarismo, mas sem abrir mão da necessária disciplina. 

Evidentemente, é dificil se desvencilhar da tradição militarista que acompanha as 

corporações estaduais desde sua origem. Por outro lado, não há garantias de que esse é o 

melhor caminho a ser seguido. Existem resitências, externa e internamente, ao total abandono 

do militarismo. Algumas instituições não militares, como a Polícia Rodoviária Federal e 
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algumas Guardas Municipais brasileiras, exercitam a ordem unida para exibirem seu efetivo 

nos desfiles cívicos de sete de setembro, por exemplo. Além disso, muitos policiais militares 

defendem alguns aspectos da formação militar. Durante a realização desta pesquisa, todos os 

entrevistados consideraram imprescindíveis os treinamentos de sobrevivência praticados nas 

academias militares, como forma de tornar os policiais mais resistentes e “aptos” ao serviço. 

A pronunciada crise de identidade das polícias militares tem contribuído para a busca 

incessante de um modelo ideal de formação policial. O fato é que a Instituição ainda não 

encontrou o caminho mais seguro e eficiente para formar seu contigente, de modo a modificar 

substancialmente os tradicionais modelos de instrução oferecidos atualmente, visando atender 

as demandas atuais da sociedade. 
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2 CAMINHO METODOLÓGICO  

 

A pesquisa que ora apresento é de ordem qualitativa. A investigação caracteriza-se 

como uma pesquisa exploratória que, conforme Gil (2010, p. 27), “tem como propósito 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses”. Envolve também a dimensão bibliográfica e documental.  

O principal instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista semi-estruturada, com 

perguntas previamente formuladas, por melhor adequar-se ao estudo proposto. Para a 

realização das entrevistas foram utilizados registros escritos e gravador. Com o devido 

consentimento do entrevistado, as entrevistas foram transcritas, analisadas e utilizadas no 

corpo do texto da dissertação.  

Os sujeitos da pesquisa são os oficiais da PMSE, os quais desempenham funções de 

chefia e comando. Foram selecionados dez oficiais (cinco mulheres e cinco homens), 

pertencentes aos três níveis do oficialato, ou seja, oficiais subalternos, oficiais intermediários 

e oficiais superiores. Embora o número de mulheres represente apenas cinco por cento do 

efetivo total, considero importante dar voz a essas mulheres. Por isso, decidi ouvir o mesmo 

número de homens e mulheres, considerando o recorte de gênero presente nesse estudo. O 

critério adotado para definir a amostra baseou-se no tempo de serviço e escola de formação. 

Assim, participaram da pesquisa, oficiais que cursaram o CFO nas escolas de formação, para 

as quais a PMSE mandou mais integrantes nos últimos vinte e cinco anos. Dessa forma, as 

escolas contempladas pela pesquisa foram as de Alagoas, Pernambuco, Bahia, Paraíba, Goiás 

e Rio de Janeiro8.  

Iniciei a busca aos documentos que falassem sobre formação policial, mais 

especificamente sobre a formação de oficiais da Corporação, no arquivo da PMSE. Lá, recebi 

a informação que os documentos anteriores à década de 1970 foram encaminhados ao 

Arquivo Público de Sergipe (APS). Então, iniciei os trabalhos de busca no APS, onde 

encontrei Boletins Regimentais, Boletins Internos, Leis, Decretos, Ofícios que subsidiaram os 

primeiros passos da pesquisa. Logo após, passei a pesquisar os Boletins Ostensivos Gerais 

(BGO) no arquivo da PMSE. 

Como não encontrei alguns documentos importantes – como os que faziam referência 

ao encerramento das atividades da Escola de Formação de Oficiais da PMSE – os 

depoimentos de oficiais da reserva que fizeram parte das últimas turmas formadas em Sergipe 
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foram fundamentais para ajudar a compor o cenário da história da formação dos oficiais da 

Corporação.  

De um modo geral, não encontrei resistências para realizar as entrevistas. Pelo 

contrário, a maior parte dos oficiais selecionados demonstraram satisfação, e até mesmo um 

certo orgulho por terem sido convidados a participar. Além dos dez oficiais ouvido, com o 

objetivo de analisar o CFO, outros dois coronéis da reserva foram entrevistados, com o intuito 

de levantar informações sobre o funcionamento da EsFO da PMSE. A maior parte das 

entrevistas aconteceu no lugar de trabalho do oficial, durante o expediente administrativo, a 

exceção de três, que ocorreram na minha casa e na casa de uma entrevistada. Além disso, uma 

conversa com o Coronel R/R Dilson Ferraz9 foi fundamental para que eu pudesse iniciar as 

buscas pelos documentos que me permitissem compreender como se desenvolveu a história 

da formação de oficiais na PMSE.  

 Também realizei buscas na Internet e no Banco Nacional de Teses e Dissertações da 

Capes, a partir das palavras “formação policial”, “formação de oficiais”, “ensino policial”, 

“polícia militar”, “militares” e “policiais”, com o intuito de localizar os trabalhos publicados 

sobre o assunto. 

Como todo trabalho acadêmico, alguns percalços se apresentaram, não só para 

apimentar a trajetória de sua confecção, mas para fazer com que eu pudesse me debruçar 

sobre minhas ideias, a fim de amadurecê-las. Parafraseando o mestre Graciliano Ramos, eu 

diria que escrever é como lavar roupas:  como fazem as lavadeiras em seu ofício, é preciso 

repetir as etapas por diversas vezes, molhando, ensaboando, torcendo e enxaguando várias 

vezes o mesmo pano até que ele, finalmente, esteja pronto pra ser estendido, sem mais pingar 

uma só gota. Assim se constituiu a minha busca. 

Nesse percurso, um dos maiores impasses, que enfrentei, diz respeito ao fato de eu ser 

um membro dessa Corporação. Sendo oficial da PMSE e me enxergando imersa nesse 

contexto, passei a questionar como fazer para me distanciar desse mundo, colocando em 

evidência meu papel de pesquisadora e não somente como membro que compõe uma 

categoria profissional. No entanto, a escolha por trabalhar com a etnometodologia trouxe o 

equilíbrio que eu precisava para afastar as dúvidas quanto ao caminho escolhido.  

 

                                                                                                                                                         
8 Ver quadro de oficiais da PMSE com as escolas de formação no anexo D. 
9 O Coronel R/R Dilson Ferraz é o idealizador do projeto e fundador do Museu da PMSE, portanto, interessado e 

conhecedor de boa parte da História da PMSE. 
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2.1 A ETNOMETODOLOGIA COMO CAMPO FÉRTIL NAS PESQUISAS EM 

EDUCAÇÃO  

 

A expansão da produção de pesquisas na América Latina nos últimos anos tem sido 

preocupação de inúmeros estudiosos, pois, o aumento quantitativo suscita a necessidade de 

acompanhamento qualitativo dessa produção. Gamboa (2007) alerta para a necessidade de 

conscientização dos processos de investigação educativa, na medida em que se torna 

fundamental refletir sobre a prática da pesquisa. Isso requer pensar sobre a relação método-

objeto, sujeito-objeto, teoria-prática etc. Por isso, os conhecimentos do investigador não 

devem se restringir ao domínio das técnicas de coleta, registro e tratamento dos dados, pois, 

as técnicas só têm valor como parte integrante do método, já que elas não são suficientes, nem 

constituem em si mesmas uma instância autônoma do conhecimento científico. Para ele, 

 

Para conseguir um domínio confiável das técnicas, os investigadores 

necessitam entender suas relações como método e os procedimentos, e destes 

com os correspondentes pressupostos teóricos e epistemológicos, assim 

como perceber com clareza as implicações filosóficas das diversas opções 

científicas. O êxito de uma pesquisa pode estar na articulação lógica desses 

elementos e no conhecimento dos pressupostos e as implicações da 

abordagem epistemológica que os pesquisados utilizam (GAMBOA, 2007, 

p.49). 

 

Portanto, a escolha do caminho metodológico diz muito sobre a pesquisa. Seu êxito 

está ligado, em grande medida, à relação harmoniosa entre o objeto e os procedimentos 

metodológicos adotados. Isso dará credibilidade à pesquisa, afastando qualquer dúvida sobre 

sua validade científica. Essa confiabilidade provém de uma articulação lógica entre os 

pressupostos teóricos, epistemológicos, metodológicos, gnosiológicos10 e ontológicos11. 

É preciso deixar claro que a escolha do caminho metodológico não deve se dar de 

forma aleatória, ou por simples “modismo”, mas pela relação que ele tem com o campo da 

investigação proposta. Por isso, é imprescindível que o pesquisador tenha clareza sobre o 

nexo existente entre o objeto, o método e suas bases epistemológicas, e tenha consciência de 

suas escolhas.   

No âmbito das ciências sociais, a partir dos anos 1980, assistiu-se ao que se 

convencionou chamar de “emergência do ator”, privilegiando trajetórias e histórias, em 

                                                 
10 “Correspondem ao entendimento que o pesquisador tem do real, o abstrato e o concreto no processo da 

pesquisa científica” (Gamboa, 2007, p. 54).  
11 “Refere-se à concepção de homem, as sociedade, da história, da educação e da realidade, que se articulam na 

visão de mundo implícita em toda produção científica” (GAMBOA, 2007, p. 54).  
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detrimento de simples combinações de variáveis determinantes, de interpretações causalísticas 

ou funcionalísticas. Nesse sentido, o determinismo foi cedendo espaço ao olhar sobre a 

construção social de um mundo real, a partir das relações estabelecidas entre atores que se 

comunicam, interagem, resistem, enfim, participam ativamente do ambiente social em que 

vivem. Nessa perspectiva, os atores não são, necessariamente, “idiotas culturais” (COULON, 

1995). 

Seguindo essa tendência, a etnometodologia vem ganhando espaço nas pesquisas em 

educação. Ela traz elementos novos que se distanciam da sociologia tradicional. De acordo 

com Coulon (1995, p.15), a etnometodologia não deve ser entendida como uma nova 

abordagem metodológica da sociologia, mas como a “‘ciência’ dos etnométodos, isto é, 

procedimentos que constituem o ‘raciocínio sociológico prático’”. O foco são as ações do 

cotidiano, como comunicar, tomar decisões, raciocinar. Por isso, seu objetivo é a busca 

empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e construir essas ações, 

problematizando, inclusive o senso comum. Sem perder de vista a atividade científica, o ator 

social figura como sujeito que requer maior atenção, e o raciocínio prático ganha espaço 

central nesse contexto.  

A etnometodologia encontrou suas raízes teóricas na fenomenologia. Tanto que H. 

Garfinkel, seu principal representante, revela, em suas primeiras pesquisas, evidentes 

influências sobre as ideias de Schutz e Husserl.  

De acordo com Coulon,  

segundo H. Garfinkel, o ator não é somente esse ser incapaz de julgamento 

ser que se limitaria a reproduzir – sem ter consciência disso – as normas 

culturais e sociais que, previamente, teria interiorizado. A análise das 

“condutas cientificamente racionais” dos atores impede-nos de ver seus 

caracteres “razoáveis”. Por outro lado, ainda segundo esse autor, as normas 

não estariam de modo algum em condições de determinar a ação. O 

conhecimento intersubjetivo não se apoia em tais regras, da mesma forma 

que a comunicação não se apoia em um acordo prévio sobre o sentido das 

palavras. Enfim, em vez de considerar a reflexividade com um obstáculo 

para a manutenção e compreensão da ordem social, H. Garfinkel transforma-

a em primeira condição. (COULON, 1995, p.25). 

 

Assim, mesmo as ações mais elementares do cotidiano exigem decisões que são 

racionais, e que não são provenientes de cálculos científicos. Esse é um ponto crucial na nova 

interpretação nas pesquisas em ciências sociais, já que a explicação e avaliação das ações 

transfere seu foco da racionalidade e das normas preestabelecidas para a análise de como as 

práticas dos atores sociais revelam as circunstâncias que permitiram tais ações. Dito de outro 

modo, analisar as atividades práticas permite identificação das regras e procedimentos, e 
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como estes são postos em prática e interpretados pelos agentes sociais (COULON, 1995). 

Estudar as ações do cotidiano, numa abordagem microssocial dos fenômenos sociais, 

implica olhar para questões que por muito tempo foram deixadas de lado por serem 

consideradas menores, demasiadamente evidentes ou banais. Essa abordagem leva em conta 

que os fatos sociais não devem ser considerados como coisas, mas são uma construção social.  

Na busca pela compreensão dos fatos sociais, a descrição é imprescindível. Não uma 

descrição pura e simples, mas, buscando ver aquilo que não é notado com facilidade, que 

necessita de olhar mais apurado, com atenção, com exaustão. Para tanto, faz-se necessária 

uma conciliação entre a descrição do senso comum dos atores sociais e a descrição científica 

dos sociólogos. Por isso, é preciso que o pesquisador perceba o mundo do ponto de vista do 

ator, para poder compreender suas ações.  

A etnometodologia toma de empréstimo de outras áreas conceitos que vão ajudar 

construir seu vocabulário. O primeiro deles é a prática ou realização, que são aquelas 

atividades corriqueiras da vida cotidiana, quer sejam triviais ou eruditas, às quais volta seu 

olhar, de modo a compreender os métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e ao 

mesmo tempo realizar suas ações. Para os etnometodólogos, “os conceitos da sociologia, 

assim como as normas, as regras, as estruturas, provêm do fato de que a construção do 

dispositivo sociológico pressupõe a existência de um mundo de significante exterior e 

independente das interações sociais.” (COULON, 1995, p.30-31). O que os interessa não são 

as regras que são hipoteticamente seguidas pelos atores, mas o modo como esses atores 

“atualizam” essas regras, os métodos que eles utilizam para pô-las em prática, já que a 

realidade social não está dada, mas é interpretada constantemente pelos atores.  

Nesse contexto, a linguagem ganha lugar de destaque, pois é através dela que a vida 

social se constitui. É por meio da linguagem que os indivíduos demonstram compartilhar dos 

mesmos valores. E aí aparece a indicialidade, pois é através da linguagem que as expressões 

fornecem indícios.  Para Coulon (1995, p. 33), embora cada “palavra tenha uma significação 

trans-situacional, tem igualmente um significado distinto em toda situação particular em que é 

usada”, exige que os indivíduos ultrapassem as informações que lhes são fornecidas naquele 

contexto, ou seja, exigem uma compreensão contextual anterior que é compartilhada por 

indivíduos que fazem parte do mesmo grupo. Assim, as palavras só ganham seu sentido 

completo quando indexadas a um contexto de produção. Ainda de acordo com o autor, o 

tratamento científico dado aos questionários utilizados pela sociologia não levam em conta 

que as palavras e frases não têm o mesmo significado para todos, que não há uma 
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homogeneidade semântica e que não existe uma adesão comum dos indivíduos a seu sentido.  

Isso faz da linguagem natural um recurso obrigatório de toda pesquisa sociológica. Por isso, 

“falar em indicialidade significa que o sentido é sempre local e não tem generalização 

possível” (COULON, 1995, p.37).  

Outro conceito utilizado pela etnometodologia é o de reflexividade, que designa a 

equivalência entre descrever e produzir uma interação, entre compreensão e expressão dessa 

compreensão. A partir do exemplo de Pablo, internado em um estabelecimento de readaptação 

para toxômanos, Coulon esclarece que os códigos que regem os comportamentos dos internos 

podem ser analisados à luz da reflexividade. Por exemplo, não ser identificado como delator é 

uma máxima que provoca uma postura – desencadeada por uma série de ações e 

comportamentos – moralmente estabelecida pelo grupo e que é compartilhada por todos.  

O accountability e a noção de membro são os outros conceitos utilizados. De acordo 

com Coulon (1995, p. 45), “dizer que o mundo social é accountable significa que ele é algo 

disponível, isto é, descritível, inteligível, relatável, analisável”. Já a noção de membro refere-

se ao domínio da linguagem natural.  Para Coulon (1995, p.48), 

 

Tornar-se um membro significa filiar-se a um grupo, a uma instituição, o que 

exige progressivo domínio da linguagem institucional comum. Essa filiação 

repousa sobre a particularidade de cada um, uma maneira singular de 

enfrentar o mundo, de ‘estar no mundo’ nas instituições sociais da vida 

cotidiana. Uma vez ligado à coletividade, os membros não tem necessidade 

de se interrogar sobre o que fazem. Conhecem as regras implícitas de seus 

comportamentos e aceitam as rotinas inscritas nas práticas sociais. Com isso, 

não se é um estranho à própria cultura e, ao invés, os comportamentos e as 

perguntas de um estrangeiro podem nos parecer estranhos.  

 

Como todo novo, a etnometodologia sofreu inúmeras críticas. Em sua primeira fase, as 

correntes que integravam a chamada “Nova Sociologia da Educação” foram acusadas por não 

terem conseguido articular as abordagens entre as abordagens micro e o macrossociológicas, 

deixando de levar em consideração as restrições socioeconômicas e institucionais que pesam 

sobre o ator. Além disso, os métodos qualitativos utilizados foram considerados pouco 

“rigorosos”. Também foram chamados de relativistas, já que “o conhecimento que teriam da 

realidade dependeria de sua visão pessoal e do contexto no qual se encontravam, o que é a 

própria negação da atividade científica” (COULON, 1995, p.92). 

A partir dessas críticas, houve uma divisão na Nova Sociologia da Educação. Uma 

parte permaneceu fiel à perspectivas interacionista e fenomenológica, dando continuidade a 

seus estudos etnográficos; outros absorveram as críticas, incorporando análises mais 
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macrossociológicas que se aproximam ao neomarxismo da educação. 

Assim, estudos etnomedológicos de fôlego ganharam espaço por mostrarem seu 

potencial. Concordo com o pensamento de que o caráter meritório dessas pesquisas reside, 

dentre outros aspectos, no fato de mostrarem que as desigualdades (seleção, exclusão etc.) são 

construídas, produzidas no dia-a-dia. Como afirma Coulon (1995), elas não são instituídas por 

uma “ordem diabólica oculta”, ao contrário, são construídas nas relações estabelecidas 

socialmente. E essas relações devem ser levadas em conta, analisadas, estudadas 

exaustivamente, a fim de buscar perceber aquilo que não é dito, mas, que está implícito e que 

tem um peso fundamental no processo de construção do que antes parecia uma realidade dada, 

determinada por fatores estáticos. É sobre esse processo que a etnometodologia volta sua 

atenção. 

Trabalhar com a etnometodologia possibilitou a análise das ações mais elementares do 

cotidiano escolar dentro das Academias, como forma de perceber o que estava por trás dos 

comportamentos dos alunos no processo de construção dos novos oficiais da polícia militar. A 

noção de membro e filiação ao grupo também deram subsídio à análise e entendimento de 

todo o processo de construção de uma identidade profissional, desde o processo de 

estranhamento até o total sentimento de pertencimento que fazem que com as regras sejam 

internalizadas e os comportamentos, reproduzidos. 

Durante as descrições dos fatos, a todo momento busquei compreender aquilo que não 

era dito, ou que, pelas pausas e expressões faciais muitas vezes queriam dizer: “você sabe do 

que estou falando”. Por isso, perceber o mundo do ponto de vista do ator para poder 

compreender suas ações não foi uma tarefa tão difícil para mim. Sem perder de vista o rigor 

da atividade científica. Procurei explorar as possibilidades que a pesquisa etnomedológica 

dispõe.   
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3 A FORMAÇÃO DOS OFICIAIS DA PMSE 

 

Este capítulo está dividido em três partes. A primeira conta com um histórico da 

Corporação, desde sua criação como Força Policial até a formatação atual como Polícia 

Militar de Sergipe. O objetivo dessa primeira parte é situar o leitor sobre como se desenhou a 

profissionalização do efetivo da PMSE e como surgiu o Curso de Formação de Oficiais na 

Instituição sergipana. Em seguida são apresentadas as mudanças na forma de ingresso na 

Corporação, passando de alistamento para concurso público, a partir de 1988. Na terceira 

parte, apresento uma análise comparativa sobre os currículos dos Cursos de Formação 

Oficiais das Academias pesquisadas. 

 

 

3.1 DE FORÇA POLICIAL A POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE: BREVE HISTÓRICO  

 

A origem das forças policiais brasileiras data do Império. Por volta de 1830, 

ocorreram por todo país revoltas populares que questionavam a legitimidade do governo dos 

regentes, já que Dom Pedro II ainda não tinha idade para assumir o poder, após a abdicação 

de Dom Pedro I.  Estes movimentos foram considerados perigosos para a estabilidade do 

Império e para a manutenção da ordem pública. Por isso, o então ministro da Justiça, padre 

Antonio Diogo Feijó, sugeriu que fosse criado no Rio de Janeiro (capital do Império) um 

Corpo de Guardas Municipais Permanentes. Assim, em 10 de outubro de 1831 foi criado o 

Corpo de Guardas do Rio de Janeiro, através de um decreto regencial, que também permitia 

que as outras províncias brasileiras criassem suas guardas, ou seja, as suas próprias polícias. 

A partir de 1831, vários estados seguiram o mesmo caminho, criando suas próprias polícias. 

Em Sergipe, como em outras localidades, funcionou até o ano de 1834 a Guarda 

Municipal Permanente da Província. Esta denominação foi extinta pela Carta de Lei de 28 de 

fevereiro de 1835, que criou a Força Policial da Província, título com o qual a Polícia Militar 

de Sergipe inicia a sua história. Naquela época, o efetivo do Corpo Policial era composto por 

201 integrantes, entre oficiais e praças. Esse documento, composto por apenas doze artigos, 

estabeleceu que a Força seria composta por “duas Companhias, tendo cada uma um Primeiro 

e um Segundo Comandante, um Primeiro e um Segundo Sargento, um Furriel, quatro Cabos, 

duas Cornetas, oitenta e nove soldados, inclusive quatro montados”. Assim, a Força Policial 

da Província contava com apenas cinco oficiais, incluindo o Comandante Geral. Em seu 
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artigo 5º, o documento estabelece, ainda, que a inclusão nesse Corpo seria por alistamento, 

por um período de um a quarto anos, exigindo que o alistado fosse “cidadão12 de dezoito anos 

a quarenta anos de idade, de boa conduta moral e política, escrupulosamente verificados esses 

requisitos pelo Comandante Geral, servirão pelo tempo do indicado engajamento, se antes não 

forem demitidos pelo Governo, sob informação do mesmo Comandante, ou por sentença 

condenatória”. 

A Carta de Lei que criou a Força Policial da Província de Sergipe é omissa no que diz 

respeito à formação de oficiais e praças. O ingresso através de alistamento, com permanência 

máxima de quatro anos na Corporação, aponta para uma precária profissionalização dessas 

Forças. A escassez de documentos que tratem da formação policial é outro indício de que esse 

aspecto não estava entre as maiores preocupações das autoridades desse período. Os Boletins 

Regimentais do início do século XX, que registravam toda a movimentação da Força (como 

alistamentos, promoções, transferências, baixas do serviço etc.), nada trazem sobre cursos de 

formação ou aperfeiçoamento. Tudo indica que ainda não existiam cursos de formação nessa 

época. 

O contexto de criação das forças policiais brasileiras – cujos nomes passaram por 

diversas modificações até se tornarem polícias militares – foi marcado pela precariedade do 

ensino, traduzido, à época, como treinamento. Ramos de Paula (2007) registra essa 

deficiência também em São Paulo, onde o progresso chegava mais cedo do que na região 

Nordeste. De acordo com o autor, a vinda para o Brasil da Missão Militar Francesa, em 1906, 

representou um marco para a história do ensino policial. Ainda assim, “essa instrução 

limitava-se a tratar aquilo que era eminentemente necessário para o combate, vale dizer, era 

uma instrução essencialmente militar, tomada essa expressão no seu sentido rigorosamente 

bélico” (Ramos de Paula, 2007, p. 86). Entretanto, mesmo com suas limitações, a instituição 

paulista estava à frente da sergipana, em termos de aproximação a um modelo adequado de 

formação policial-militar, já que criou os primeiros cursos e escolas de formação em fins do 

século XIX13, o que só veio a ocorrer, em Sergipe, muito tempo depois, como veremos mais 

adiante.         

Em 1917, foi assinado o Decreto nº 658, que declarava a Força Pública do Estado de 

Sergipe auxiliar do Exército de 1ª linha, regulamentando a evidente ligação entre essas duas 

Forças. Na Lei nº 791, de 01 de outubro de 1920, ocorre uma mudança na estrutura da Força, 

                                                 
12 Vale lembrar que a noção de cidadania sofreu inúmeras modificações ao longo do tempo e do espaço. 
13 Ramos de Paula (2007) registra a evolução do ensino policial-militar paulista. 
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passando a mesma a contar com um Batalhão Policial e uma Seção de Bombeiros. 

O Decreto nº 673, 12 de agosto de 1918, prevê a realização de um concurso interno 

feito pelos sargentos ajudantes ou segundo sargentos que pretendiam ser promovidos ao posto 

de 2º Tenente. Esse concurso era composto por exames práticos e teóricos. Nas avaliações 

teóricas, constituídas por provas orais e escritas, seriam exigidos conhecimentos de Português, 

Arithmética14, Desenho Linear, Noções de Geographia e História do Brasil e Topographia. Já 

nas provas práticas seriam cobradas evoluções com um pelotão (ordem unida), Serviço de 

Segurança em Marcha e em Estacionamento, Serviço de Exploração, Reconhecimento e 

Observações, Acampamentos e Bivaques, Gymnastica e Esgrima de Bayoneta, Avaliação de 

Distância, Noções de Tiro, Noções de Táticas de Infantaria, Nomenclatura Detalhada do 

Armamento, Equipamentos e Munições, Escripturação Militar, Conhecimento do 

Regulamento do Corpo. 

Por esta lei, estavam dispensados de fazer as provas àqueles sargentos que provassem 

terem sido aprovados nessas matérias em institutos de ensino reconhecidos pelo Governo. 

Também poderiam concorrer à promoção de 2º tenente aqueles que tivessem servido no 

Exército e que tivessem obtido a graduação de sargento por concurso. Da mesma forma, as 

vagas de 1º tenente e de Capitão poderiam ser preenchidas por oficiais reformados do 

Exército, a critério do Governo. 

Esse dispositivo legal deixa claro que não havia curso de formação de oficiais. Sendo 

assim, cumpridos os requisitos – ou seja, comprovada a capacidade técnica nas matérias do 

concurso – os sargentos seriam considerados aptos a passarem de praças a oficiais, sem a 

exigência de outros cursos de formação ou aperfeiçoamento. Nesse período, ainda não havia 

divisão entre os quadros, sendo todos pertencentes a um único Quadro de Oficiais (QO).  

Pelos conhecimentos exigidos no concurso, percebe-se que a formação profissional 

dessa instituição em nada se parece com o que conhecemos hoje por segurança pública. Os 

assuntos ministrados mesclavam o que estava em voga como conhecimentos científicos e os 

conhecimentos militares utilizados pelas Forças Armadas para cumprir sua função de defesa 

da pátria. 

Somente em 1949, é que a Lei Orgânica Supletiva da Polícia Militar de Sergipe15, traz, 

em seu artigo 118, a obrigatoriedade de participação no Curso de Formação de Oficiais (CFO) 

da Polícia Militar como condição para que fosse conferido o posto de Aspirante a Oficial.  O 

texto legal proíbe expressamente a promoção a oficial sem a participação no Curso: “em 

                                                 
14 Mantive a ortografia da época. 



44 

 

 

 

nenhuma hipótese poderá ser conferido a qualquer praça o posto de aspirante a oficial, sem 

que tenha o Curso de Formação de Oficiais da Polícia”. O artigo 115 dessa Lei descreve os 

requisitos para admissão no CFO: “além das condições de aptidão intelectual, idoneidade 

moral e capacidade física, é necessário que seja subtenente ou sargento da Corporação, com 

idade máxima de 35 anos, ou civil com curso ginasial, que tenha até 25 anos”.    

A partir daí, os Boletins Internos passaram a registrar as atividades de instrução, dos 

cursos de formação e aperfeiçoamento, ou de aulas extraordinárias, que tinham o objetivo de 

capacitar e instruir a tropa. O CFO, com duração de três anos, passou a ser realizado nas 

dependências do Quartel da PMSE no ano de 1951, na recém-criada Escola de Formação de 

Oficiais (EsFO) da PMSE. O quadro de instrutores era composto por professores civis e 

militares, da própria PM e também do Exército. Ao fim do ano, era designada pelo 

Comandante Geral uma comissão para aplicar provas aos alunos.  

O currículo do primeiro ano era composto por Aritmética, Topografia, Educação 

Física, História da Civilização, Ligações e Transmissões, Polícia Administrativa, Cavalaria, 

Português, Geografia Geral, Anatomia e Fisiologia Humana, Tática de Infantaria e 

Armamento e Tiro. No segundo ano, acrescenta-se Matemática, Noções de Medicina Legal, 

Observação e Informação, Inglês, Instrução Técnica, Instrução Geral e Policial, e substitui-se 

História e Geografia Geral pela do Brasil. No terceiro ano, acrescenta-se: Noções de Direito 

Civil e Penal, Organização da Instrução e Francês. 

A Lei nº 144/1949, representou um marco, pois foi a partir dela que a PMSE deu 

início à formação de seus oficiais. Embora essa formação ainda fosse bem próxima àquela 

dada aos oficiais das forças armadas – cuja missão é específica e diferente daquela dos órgãos 

estaduais – ao menos começou a se delinear uma formação estruturada especificamente para a 

polícia militar, que deveria se dar em estabelecimento próprio, com instrutores capacitados 

para tal. Nascia, assim, o embrião da profissionalização da Corporação sergipana.  

A criação da Diretoria Geral de Ensino16 na estrutura organizacional da PMSE, em 

1965, é um indicativo de que o ensino policial começava a assumir alguma importância. Em 

âmbito nacional, em 1969, as Inspetorias Gerais das Polícias Militares (IGPM), órgãos 

pertencentes ao Exército para centralizar e coordenar os assuntos relativos ao Ministério de 

Guerra (atualmente denominado de Defesa), decretaram as primeiras Diretrizes Gerais de 

Ensino e Instrução (DGEI) para as Polícias Militares. Naquele momento, a preocupação do 

Exército era preparar as Forças Estaduais para os movimentos sociais vividos pelo país no 

                                                                                                                                                         
15 Lei nº 144, de 6 de junho de 1949. 
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período de 1968 a 1974. 

A Escola de Formação de Oficiais da PMSE funcionou até 1974, quando a IGPM 

determinou que a Escola fosse fechada e que os cadetes fossem enviados para outros Estados, 

cujas academias forneciam uma formação de melhor qualidade. Além da questão da 

qualidade, o custo para manter o curso em funcionamento era considerado alto por aqueles 

que defendiam o encerramento das atividades da EsFO. As vistorias efetuadas por oficiais da 

IGPM apontaram irregularidades, como o funcionamento da Escola no mesmo espaço onde 

funcionava o Quartel do Comando Geral (QCG), sem que houvesse a devida separação entre 

os ambientes propícios ao processo de ensino-aprendizagem e as funções administrativas. A 

ausência de um ambiente com aparência escolar, sem espaço adequado para a prática de 

atividades físicas, biblioteca, sala de professores etc., bem como a carência de materiais, 

foram motivos suficientes para compor o quadro de precariedade em que se encontrava o 

CFO em Sergipe17.  

De acordo com depoimentos dos alunos das últimas turmas formadas pela EsFO, a 

disciplina era rígida, mas a qualidade técnica e intelectual deixava a desejar em comparação 

com as academias de formação de oficiais já consolidadas em outros Estados. Em vinte e 

quatro anos de funcionamento, a EsFO formou cento e trinta e nove oficiais. 

Quando a EsFO foi fechada, havia uma turma de vinte alunos-oficiais18 cursando o 

segundo ano do CFO. Com a notícia de que deveriam se deslocar para fazerem o curso na 

Academia de Polícia Militar da Bahia, dois alunos desistiram, pois não queriam se distanciar 

da família. Na época, a remuneração não era tão significativa, o que fazia com que, para 

alguns, os transtornos causados pela mudança de domicílio não valesse a pena. Um ex-aluno 

relatou que, de fato, foi mais difícil cumprir as exigências do CFO na Bahia, tanto pela 

disciplina rígida como pelas cobranças devido ao nível intelectual mais elevado. Três de seus 

colegas foram desligados, um por indisciplina e outros dois por não conseguirem alcançar a 

média intelectual exigida. 

A partir daí, a PMSE passou a enviar seus futuros oficiais para fazer o curso em outros 

Estados da Federação, através de parcerias e convênios.   

Em 1976, o Estatuto dos Policiais Militares19 da PMSE, no parágrafo 5º do artigo 10 

                                                                                                                                                         
16 Criada através da Lei nº 1.360, de 22 de dezembro de 1965. 
17 Como não consegui localizar os documentos que tratavam do fechamento da EsFO, recorri a depoimentos de 

ex-alunos, tanto policiais, que hoje se encontram na reserva, como aqueles que abandonaram a carreira militar. 
18 Denominação dada aos alunos do CFO, conforme regulamentação constante em BI nº 183, de 27 de setembro 

de 1973, por determinação da IGPM. 
19 Lei nº 2.066 de 23 de dezembro de 1976 (Estatuto dos Policiais Militares da PMSE); 



46 

 

 

 

manteve a exigência da “realização de Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares 

(CFOPM) em estabelecimento de ensino, cujo curso seja reconhecido pelo órgão competente, 

e que seja correspondente à graduação de nível superior” como condição para a investidura 

nos postos do QOPM. A grande diferença é que, a partir daí, o CFO passou a ser reconhecido 

como graduação de nível superior. Ao concluírem, os oficiais formados por essas instituições 

de ensino superior adquirem a titulação de bacharéis em segurança pública ou em ciências 

policiais de segurança e ordem pública. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação concedeu aquiescência para que as 

organizações militares pudessem legislar sobre seus sistemas de ensino: “Art. 83. O ensino 

militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as 

normas fixadas pelos sistemas de ensino.” (BRASIL, 1996). Antes disso, as organizações 

policiais-militares encaixavam-se no que se referia à educação profissional, definida 

atualmente nos artigos 39, 40, 41 e 42. A partir daí, as polícias militares passaram a produzir 

suas próprias leis de ensino. A PMSE ainda não possui uma lei específica para regular o 

ensino praticado pela Instituição. 

Foi também na década de 1990 que Governo Federal, preocupado em responder às 

pressões sociais e diante da crescente violência, passou a acompanhar mais de perto a 

formação policial. Como uma das medidas, em 1998, foi criada a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública (SENASP), com a finalidade de assessorar o Ministro de Estado na 

definição e implementação da política nacional de segurança pública e, em todo o território 

nacional, acompanhar as atividades dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Por sua 

vez, no ano seguinte, a Secretaria lança as Bases Curriculares para os Profissionais da 

Segurança Pública, documento que deu origem a uma série de outros documentos e 

orientações pedagógicas que provocaram impactos na formação policial. 

Em 2003, a SENASP confeccionou a Matriz Curricular Nacional (MCN), atualmente 

denominada Matriz, documento que passaria a servir de referencial teórico-metodológico para 

orientar as ações formativas dos profissionais da área de segurança pública. Esse documento 

tem passado por revisões periódicas, visando deixá-lo mais completo e o mais próximo 

possível da realidade dos policiais militares, policiais civis e bombeiros militares20. A partir 

de então, os cursos de formação e aperfeiçoamento dessas corporações puderam contar com o 

suporte dado por esse referencial, que veio preencher uma lacuna, estabelecendo, finalmente, 

parâmetros técnicos para a mudança dos referenciais teórico-práticos utilizados até então na 

                                                 
20 Informações retiradas do site do Ministério da Justiça. Disponível em http:// www.mj.gov.br/segurancapublica. 

http://www.mj.gov.br/segurancapublica
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formação desses profissionais. 

Em 2012, fui indicada pelo Chefe da PM-3 (Diretoria de Ensino da PMSE) para 

participar do encontro que encerraria as atividades de reformulação das ementas contidas na 

Matriz, iniciadas meses antes. O evento, que aconteceu em Brasília, reuniu integrantes das 

três instituições de vinte e seis Estados da Federação, incluindo o Distrito Federal. Divididos 

em grupos, os participantes realizaram o estudo das ementas, analisando vários aspectos e 

propuseram modificações, conforme planejamento da coordenação do evento. Além disso, 

foram estabelecidas metas que deveriam ser cumpridas por todos os Estados para garantir que 

todos eles pudessem construir ou revisar suas próprias matrizes, em consonância com a MCN, 

com base no que foi discutido. Em três dias de trabalhos intensos, todos os representantes dos 

Estados presentes no Encontro afirmaram seguir a MCN na preparação, realização, 

acompanhamento e avaliação dos seus cursos. 

Muitos autores (PONCIONI, 2012; ALBUQUERQUE, 2003) alertam que ainda há 

frágil adesão das academias de polícia ao que propõem os documentos e discursos oficiais, a 

exemplo da Matriz. Ainda assim, a MCN representou um grande avanço, pois, demonstra a 

preocupação governamental com a formação policial, que passou a adquirir status de política 

pública a partir de então. A Matriz tenta imprimir um novo modelo de formação policial, 

baseado no serviço público e na busca de uma relação mais estreita entre a polícia e a 

comunidade, rompendo, assim, com os paradigmas de uma formação policial pautada 

fundamentalmente em um modelo tradicional que mescla princípios militaristas e legalistas 

(PONCIONI, 2012). 

Ao longo do tempo, o currículo do CFO sofreu alterações significativas. Primeiro, as 

disciplinas de cunho eminentemente militar, como táticas de infantaria, foram desaparecendo 

paulatinamente; outras tiveram sua carga horária diminuída consideravelmente; e outras 

foram substituídas por disciplinas de caráter mais técnico-policial. Componentes curriculares 

como Sociologia, Direitos Humanos, Polícia Comunitária, entre outros, passaram a fazer parte 

da formação, com vistas à constituição de polícia mais “cidadã”. Além disso, inúmeras 

disciplinas do curso de Direito passaram a compor a formação do oficial das polícias militares 

brasileiras, a fim de que a PM pudesse obter melhorias salariais, projeção social e adequação a 

um novo modelo de polícia, mais preparada para atender as demandas da sociedade 

contemporânea.  

De acordo com Ramos de Paula (2007), o ensino jurídico vigente na década de 1960 

                                                                                                                                                         
Acesso em 04/02/2013. 
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estava permeado por uma ideologia de segurança nacional, cujo justo se traduzia pela ordem, 

a qual, por sua vez, era representada pela ausência absoluta de qualquer contestação ao status 

quo político. A década de 1970 assistiu ao paulatino esvaziamento do discurso ideológico de 

segurança nacional, bem como à “preservação dos conteúdos que não davam ao Direito 

nenhuma opção diversa da mera observação da ordem burguesa, sem nenhum caráter crítico”. 

Foi também nesse período que o ensino jurídico do CFO começava a adquirir um caráter mais 

técnico, vinculado às atividades de policiamento desenvolvidas pelos oficiais da PM. Já na 

década de 1980, a Constituição Federal influenciou novos direcionamentos na formação dos 

militares do Estado, dando origem a “preocupação em tornar evidente o caráter policial da 

formação recebida pelo oficial PM”. Nas palavras de Ramos de Paula (2007), a década de 

1990 foi a da exacerbação técnico-jurídica. Há aí, um aumento considerável na carga de 

disciplinas do Direito,  

 

a ponto de  se verem incluídas matérias que só muito remotamente poderiam 

ter uma ligação (fragilíssima) com a atividade policial, como Direito 

Financeiro e Direito Comercial. Trata-se da expressão, em grau máximo, do 

propósito de fazer do CFO, o quanto mais possível, um curso equivalente à 

graduação em Direito, com basicamente duas finalidades: a) esvaziar 

qualquer possibilidade de que no embate com a Polícia Civil, a vantagem 

penda para essa última instituição, sob o argumento de que somente os 

delegados de polícia têm formação jurídica; b) obter valorização 

institucional ao conferir à formação de sua classe dirigente – os oficiais – a 

chancela de grau superior, beneficiando-se dos efeitos que tal titulação 

acarreta, sobretudo em nosso país (RAMOS DE PAULA, 2007, p.235). 

 

O autor ressalta, ainda, que houve diluição da formação jurídica voltada à técnica 

policial em meio à formação jurídica voltada para a técnica jurídica, o que afastava o policial 

da sua realidade. Mesmo a inserção de disciplinas como Direitos Humanos, que também 

passaram a fazer parte do currículo nesse mesmo período, tinham sua importância diminuída 

perante as de conteúdo jurídico, demonstrada, dentre outros aspectos, pela carga horária. Para 

ele, ainda não há uma práxis na PM de São Paulo que possa ser vista como a práxis de “uma 

polícia inteira e absolutamente cidadã”. 

De acordo com Muniz (2001, p.12), na busca por afastar as “limitações da doutrina 

militar aplicada à polícia”, a formação policial foi se aproximando cada vez mais do direito. 

Para ela, o “apego acrítico à perspectiva criminal do direito [...] parece  ter contribuído para o 

reforço de uma visão criminalizante da ordem pública,  extremamente  danosa aos serviços 

ostensivos de polícia”, na medida em que tende a “produzir e multiplicar os fatores 

criminógenos que ambicionam prevenir”. Embora reconheça a necessidade de que os policiais 
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tenham conhecimentos sobre a área jurídica, a autora defende que esse é um instrumento tão 

importante quanto outros para o desempenho da atividade policial, pois, apenas o 

conhecimento instrumental do direito não é suficiente para orientar um PM a escolher, com 

rapidez e discernimento, o melhor curso de ação a ser adotado.  

É preciso ter em mente que os serviços de polícia ostensiva envolvem uma gama de 

situações cotidianas que ultrapassam os limites do “enquadramento de condutas criminosas”, 

e que exigem que a interação entre polícia e sociedade seja capaz de permitir a mediação, 

bastante eficaz em muitos casos. Além disso, esse modelo de polícia legalista, ou de aplicação 

da lei21 – em que “o policial é um aplicador imparcial da lei relacionando-se com os cidadãos 

profissionalmente, em condições neutras e distantes, cabendo-lhe cumprir os deveres oficiais, 

seguindo os procedimentos rotinizados” – é apontado como ineficaz por diversos fatores. 

Enfatizando o controle do crime, e não a manutenção da ordem, “os policiais são pressionados 

a “produzir” prisões e multas, sendo esperado que façam seu trabalho usando a lei para punir 

aqueles compreendidos como merecedores” (PONCIONI, 2005, p.5).  

Obviamente, essa é uma questão que aquece os debates sobre formação policial e que 

está longe de alcançar um consenso. Entretanto, não é difícil concordar com o fato de que as 

modificações ao longo da história da polícia militar, embora tenham sido necessárias à 

adequação de novas realidades e muito significativas, ainda não foram suficientes para 

imprimir um modelo de formação que dê conta das demandas da sociedade na atualidade. 

Provavelmente, isso aconteça porque as próprias polícias militares brasileiras ainda estejam 

em busca desse modelo.     

 

3.2 AS FORMAS DE INGRESSO: DO ALISTAMENTO AO CONCURSO PÚBLICO  

 

Até o ano de 1988, os praças eram recrutados através de alistamento e serviam pelo 

período de três anos. Permaneciam aqueles que queriam, e, por indicação do comandante, iam 

sendo promovidos. Alguns conseguiam chegar ao topo da carreira.  Também era comum a 

inserção na Força Pública de oficiais que tinham completado seu tempo de serviço no 

Exército. 

Desde 1934, a Constituição Federal brasileira já estabelecia a acessibilidade aos cargos 

públicos pela via do concurso, visando privilegiar a capacidade individual em detrimento da 

                                                 
21 De acordo com Poncioni (2005), dois modelos se entrelaçam, formando o modelo policial profissional 

resultante das reformas da polícia que ocorreram no final do século XIX e durante a primeira metade do século - 

XX:  o burocrático-militar e o de aplicação da lei.  
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hereditariedade ou outro atributo pessoal. No entanto, essa medida não foi suficiente para 

assegurar isonomia entre os participantes dos concursos, já que a possibilidade de verificação 

de títulos – apenas – deixava brechas para a manipulação dos resultados.  De acordo com 

Sousa (2011, p. 28),  

a verificação de títulos, embora capaz de avaliar a experiência e os estudos 

desenvolvidos pelo candidato acerca da matéria, constitui uma modalidade 

indireta de avaliação de conhecimentos. Não bastasse, eleger critérios 

objetivos para julgamento de títulos é tarefa assaz complexa, podendo fazer 

com que o concurso descambe para a subjetividade.  

 

Até então, o concurso público não gozava de caráter geral, já que só poderia ser 

realizado se regulamentado por lei e para os cargos organizados em carreira, o que restringia 

sua aplicação.   

Com exceção da Carta de 1967, – que tornou obrigatória a realização de provas, ou 

provas e títulos, além de exigir a realização de concurso para todos os cargos, exceto os 

comissionados – as Constituições que se seguiram à de 1834 não trouxeram mudanças 

substanciais no que tange à realização de concursos para a ocupação de cargos públicos. 

Entretanto, muitos atribuem a este Texto Legal o mérito por dar início à moralização do 

sistema de recrutamento da força de trabalho estatal (SOUSA, 2011). 

A década de 1980 foi marcada por reivindicações sociais ligados à luta por direitos e 

pela reestruturação democrática do país. Foi nesse contexto que a Carta Magna de 1988, 

conhecida como “Constituição Cidadã”, foi promulgada, trazendo avanços significativos no 

que se refere à igualdade de direitos. Nela, o concurso público se consolidou com regulações 

mais específicas, na medida em que estabeleceu um conjunto de parâmetros para o acesso aos 

cargos públicos. 

Não obstante, muitos concursos foram marcados por fraudes. Os editais, quando 

existiam, nem sempre eram homologados por órgãos responsáveis para fiscalizar e 

acompanhar todo o processo, ou não eram publicados em diário oficial, o que facilitava a 

alteração de critérios para favorecer alguns candidatos. Não foram poucos os escândalos por 

alterações de resultados ou mudança de critérios para facilitar os apadrinhamentos. A Polícia 

Militar não ficou alheia a esse processo. Os primeiros concursos para ingresso na PMSE 

foram realizados pela própria Corporação, o que dava margem a comentários sobre a 

idoneidade e parcialidade do processo seletivo. Nada ficou provado, mas, muito se ouve falar 

pelos corredores, de vazamento de gabaritos e de alterações nos critérios de avaliação para 

favorecer alguns candidatos, comumente apontados como “peixes”. 
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Quando os concursos públicos passaram a ser realizados por empresas contratadas é 

que as desconfianças sobre a legitimidade do processo de seleção foram desaparecendo. Em 

1994, o concurso para o CFO passou a ser realizado pela Universidade Federal de Sergipe, 

nos mesmos moldes do vestibular. Assim, as condições passaram a ser as mesmas do 

vestibular, só que o candidato escolheria o CFO como opção de curso. Até hoje é assim. 

Esse sistema representou um divisor de águas. A busca pela estabilidade dos empregos 

públicos fez disparar a procura e com ela, a concorrência. Com o passar dos anos, o nível de 

escolaridade exigido foi sendo elevado. O estabelecimento do concurso público acabou por 

selecionar, cada vez mais, os candidatos mais preparados intelectualmente. Assim, o perfil 

dos indivíduos que ingressam na Corporação se alterou significativamente nos últimos anos. 

A tradição familiar de seguir a carreira militar tem sido cada vez mais abandonada. A 

influência da família sobre a escolha da carreira tem sido menos decisiva do que outros 

fatores, como a busca por um emprego estável. Com acesso a uma educação de melhor 

qualidade, o ingresso da classe média no oficialato da polícia militar foi se intensificando, 

substituindo boa parte da classe popular que ingressava antes do estabelecimento do concurso 

público, quando poucas pessoas tinham interesse em ser policial (ALBUQUERQUE; 

MACHADO, 2003; FERNANDES, 1979). Os homens ainda são maioria. Nos últimos anos, a 

PMSE tem estabelecido o percentual máximo de vinte por cento de mulheres para ingresso 

nos quadros de oficiais e de praças. As questões de gênero serão tratadas mais profundamente 

no quarto capítulo.         

Essas alterações provocaram impactos na formação policial, tanto de oficiais como de 

praças. A melhoria da qualidade da formação passou a ser mais exigida e fiscalizada. Muitos 

centros de formação policiais militares deram início ao processo de credenciamento juntos aos 

órgãos educacionais e o consequente reconhecimento de seus cursos como técnico ou 

tecnólogo (no caso da formação de praças), e de nível superior ou pós-graduação (no caso dos 

cursos para oficiais).   

As reformas implementadas no CFO, ao longo do tempo, o ingresso pela via do 

concurso público, o reconhecimento de curso de nível superior pelo MEC, e as consequências 

advindas de todo esse processo, conduziram o CFO a um formato diferente, mais próximo da 

atividade policial, sem, no entanto, perder o tradicional caráter militarista, conforme veremos 

a seguir.    
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3.3 O CURRÍCULO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS: UMA 

COMPARAÇÃO  

 

Como vimos, a PMSE não possui escola de formação de oficiais. Para formar seus 

comandantes, a Corporação sergipana conta com a colaboração de polícias militares de outras 

unidades da federação, para onde envia seus integrantes para realizarem o CFO, através de 

parcerias e convênios. O salário é pago pelo governo de Sergipe. No entanto, durante o tempo 

que permanece no curso, o cadete serve ao Estado onde está cursando o CFO, participando de 

serviços operacionais a título de estágio supervisionado.  

Nessa pesquisa, foram analisados os currículos do CFO de Alagoas, Pernambuco, 

Bahia, Paraíba, Goiás e Rio de Janeiro, entre os anos de 2002 a 2010. Para selecionar os 

Estados que fariam parte dessa pesquisa, foi realizado um levantamento dos lugares para os 

quais a PMSE enviou um maior número de integrantes nos últimos vinte e cinco anos. Esse 

marco temporal – além de ter representado modificações significativas na forma de ingresso, 

através do concurso público, a partir da Constituição Federal de 1988 – facilitou meu acesso 

aos oficiais (da ativa) que pudessem contribuir com a pesquisa, já que todos os oficiais mais 

antigos22 que o comandante geral (que ingressou na PMSE também no ano de 1988) passaram 

para a reserva remunerada, através de decreto governamental.  

No geral, o currículo do CFO é bastante diversificado, provavelmente, por conta da 

natureza do trabalho dos oficiais. Depois de formado, o oficial não sabe que função irá 

ocupar. Ele poderá servir num batalhão ou numa unidade especializada como o Choque, o 

COE (Comando de Operações Especiais), o Pelotão de Policiamento em Área de Caatinga 

(PPAC), o Pelotão Ambiental, ou tantas outras. Pode desempenhar serviços na rua ou nas 

seções administrativas. Em âmbito administrativo, pode ser lotado na seção de pessoal, de 

controle de material, financeira, assessoria de comunicação e relações públicas, na 

corregedoria, na ouvidoria, no setor de infraestrutura, de inteligência, no Centro de Formação 

e Aperfeiçoamento de Praças, enfim, pode desempenhar inúmeras atividades que compõem a 

trabalho da Polícia Militar.  Durante as entrevistas, alguns oficiais mencionaram esse assunto: 

“Eu nunca imaginei que iria entrar na polícia e fazer projeto. Se alguém me perguntasse o 

que eu iria fazer na polícia, provavelmente eu diria algo do tipo: prender bandido!” (Luana, 

Tenente com 11 anos de serviço). Um outro entrevistado foi mais detalhista:  

                                                 
22 Na vida militar, a antiguidade diz respeito ao tempo de serviço em cada posto ou graduação. Isso vale para 

definir a precedência (prioridade, vantagem, superioridade para efeitos de continência e sinais de respeito) entre 

os militares. Assim, quanto mais tempo de serviço tiver o policial em cada posto ou graduação, mais antigo ele 

será. 
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Eu costumo ouvir aqui de alguns colegas que o CFO é um mar de 

conhecimentos com uma profundidade limitada. Então, você conhece de 

vários assuntos. Você estuda economia, você estuda administração, você 

estuda direito, você estuda psicologia. Quantas aulas eu tive lá de psicologia, 

pra aprender a lidar, conhecer os transtornos comportamentais do indivíduo, 

pra numa situação de negociação, numa ocorrência que tenha um refém, por 

exemplo, você tentar interpretar qual é a personalidade daquele indivíduo, 

porque ele está agressivo daquele jeito, a melhor forma de abordar. Então, 

quer dizer, você acaba entrando em várias áreas do conhecimento. Isso é 

prazeroso porque você conhece realmente... a profissão, ela lhe dá um 

dinamismo muito grande, porque você tem a oportunidade de trabalhar 

internamente em atividades diversas, você pode ir pra um setor de 

informática, você pode trabalhar numa corregedoria da polícia, você pode 

trabalhar num setor pessoal, você pode trabalhar... enfim, numa série de 

atividades internas. E na rua também você tem uma complexidade de 

atividades. Você pode tá trabalhando com o trânsito, com legislações 

específicas de trânsito, resoluções do CONTRAN, o próprio código de 

trânsito, e você pode sair pra uma área ambiental, que é uma atividade 

totalmente diversa, os órgãos que tratam daquela... são órgãos diversos. E a 

Polícia Militar vai estar presente em todos eles. [...] Então, tem uma 

diversidade muito grande. (José, Capitão com 15 anos de serviço).      
 

 

Por isso, a formação básica do oficial é tão diversificada, procurando contemplar o 

maior número de áreas de atuação possível. Geralmente, somente depois de identificar-se com 

alguma área é que o profissional busca, por conta própria ou através da Corporação, fazer 

cursos de capacitação ou especialização. No entanto, na prática, essa busca pelo 

aprimoramento e qualificação profissional não é estimulada pela Instituição. Não há benefício 

algum para aqueles que procuram se especializar na área em que atua dentro da Corporação. 

Na Polícia Civil de Sergipe, por exemplo, o policial civil faz jus a uma gratificação por 

cursos. Também não há garantias de que o policial militar qualificado em determinada área irá 

atuar durante toda sua carreira na área e que se especializou. Pelo contrário. As transferências 

de setor e de unidade são constantes, o que acaba contribuindo com a falta de estímulo para a 

especialização.  

Para analisar o currículo do CFO das Academias pesquisadas, dividi o CFO em cinco 

grandes áreas de formação, com seus respectivos componentes curriculares, conforme tabela 

abaixo: 
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Quadro 1: Composição curricular do CFO 

Formação básica 
Formação técnica 

policial 
Formação jurídica 

Formação 

administrativa 

Formação militar e 

treinamento físico 

Português 
Armamento, munição 

e tiro 

Introdução ao 

Estudo do Direito 

Teoria Geral da 

Administração 
Ordem unida 

Língua estrangeira 

Policiamento Geral 

Ostensivo/ 

comunitário 

Direito Penal 

Estrutura e 

funcionamento da 

PM 

Instrução tática 

individual 

Filosofia 
Noções de primeiros 

socorros 

Direito Processual 

Penal 

Administração 

Geral 

Educação física/ 

Treinamento físico 

militar 

Sociologia 
Técnicas de 

Bombeiro Militar 

Direito Penal 

Militar 

Administração 

Estadual/Pública 
Desportos 

Antropologia Inteligência policial 
Direito Processual 

Penal Militar 

Planejamento 

Operacional  

Acampamentos e 

marchas (atividades 

complementares) 

Psicologia social 

Policiamento de 

Choque / controle de 

distúrbio civil 

Direito Civil Gestão PM  

Psicologia criminal 

/ comportamento 

patológico 

Policiamento de 

Trânsito 

Direito 

administrativo 

Fundamentos da 

Economia 
 

Direitos Humanos 
Policiamento de 

Guardas 

Direito 

Constitucional 
Estatística  

Metodologia 

científica 

Policiamento de 

eventos especiais 

Prática de 

procedimentos 

investigatórios 

Legislação PM  

Informática Formação PM 
Direitos da criança e 

do adolescente 

Chefia e liderança 

/ Adm. de pessoas 
 

Comunicação 

social 
Polícia científica  

Direito financeiro e 

tributário 

Correspondência 

PM/Redação 

oficial 

 

Ciência Política 
Medicina legal/ 

criminalística 
Direito eleitoral 

Comunicações 

PM 
 

Ética Criminologia  Projetos  

História da PM 

Gerenciamento de 

crises / negociação de 

conflitos 

 
Trabalho técnico 

de pesquisa 
 

Teoria e processo 

de ensino/ Didática 

Policiamento/ 

Preservação 

Ambiental 

   

Cerimonial e 

protocolo 
Defesa Pessoal/judô    

Segurança pública 

Cavalaria/ 

policiamento 

montado 

   

Introdução ao 

xadrez 

Segurança física de 

instalações e 

dignitários 

   

Oratória 

Prevenção e combate 

a acidentes ou 

explosões 

   

Dinâmica de grupo Defesa civil    

Orientação 

educacional 
Processo decisório    

Fonte: Tobias (2013).  
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Basicamente, essas são as disciplinas que compõem o currículo do CFO das 

Academias pesquisadas. Dependendo do lugar, pode haver alguma alteração nas 

nomenclaturas, como a inserção ou não da palavra “noções” ou “fundamentos” antes do nome 

de alguma disciplina, o que não altera o conteúdo de sua ementa. Algumas disciplinas se 

repetem ao longo dos três ou quatro anos da formação, como educação física, defesa pessoal, 

tiro e ordem unida, por exemplo. Outras, foram encontradas no quadro curricular de apenas 

uma das academias, como é o caso de Introdução ao Xadrez, encontrada apenas entre os 

componentes curriculares da Paraíba; e de Projetos, encontrada apenas no currículo do Rio de 

Janeiro.  

Sem contar com os estágios supervisionados e as atividades complementares (como 

marchas, acampamentos e outras manobras de cunho eminentemente militar), o CFO é 

composto uma média de vinte e três disciplinas por ano, totalizando uma carga horária de 

mais de três mil horas, distribuídas em três anos. 

Para compor o quadro abaixo, somei a carga horária de cada área de formação (básica, 

técnico-policial, jurídica, administrativa e militar/treinamento físico) presente no histórico 

escolar de cada entrevistado, de acordo com a classificação dos componentes curriculares que 

fiz no quadro 1. Essa divisão curricular visa permitir que seja traçado o perfil do CFO, bem 

como dos oficiais que as polícias militares pretendem formar. 

  

Quadro 2: Comparativo da distribuição da carga horária (em horas) 

ESTADOS AL PE BA PB GO RJ 

Formação básica 870 870 645 615 895 686 

Formação técnico-policial 970 1.155 885 1.185 870 780 

Formação jurídica 525 615 690 570 690 689 

Formação administrativa 315 420 525 245 420 452 

Formação militar e treinamento físico 460 390 315 570 510 820 

Total 3.140 3.450 3.060 3.185 3.385 3.427 
       Fonte: Tobias (2013).  

 

Na área que chamei de “formação básica”, existe uma base acadêmica, traduzida por 

componentes curriculares similares aos que compõem os primeiros períodos de qualquer 

curso de nível superior (como Sociologia, Antropologia, Psicologia, Metodologia Científica, 

Português, Língua Estrangeira), uma base humanista (através de disciplinas como Direitos 

Humanos e Ética), além de disciplinas que visam subsidiar as atividades docentes que fazem 

parte das atribuições dos oficiais no momento da formação de praças (como Didática, 

Orientação Educacional e Teoria e Processo de Ensino). 



56 

 

 

 

Já na área reservada à formação técnica, entram os componentes curriculares que 

servirão de subsídio para o desempenho das atividades operacionais, também conhecida como 

atividade-fim, que visam capacitar e treinar o policial para os diversos tipos de policiamento 

desempenhados pela Instituição, como o ostensivo geral, o de trânsito, o de guardas, o de 

eventos especiais, o montado (a cavalo), o ambiental, etc. Entram aí também o tiro, a defesa 

pessoal, as noções de criminalística, entre outras.    

A formação jurídica pretende fornecer conhecimentos da legislação vigente, tendo em 

vista a preparação dos oficiais para a condução das ocorrências, para a orientação da tropa e 

para o desempenho das funções administrativas que envolvem o cotidiano policial. O 

conhecimento, ainda que básico, das matérias do direito, sobretudo penal e processual penal, é 

imprescindível ao policial militar como agente responsável pela manutenção da ordem, dentro 

dos limites da lei.  

Assim, as polícias militares pretendem que a formação de seus oficiais seja 

reconhecidamente de nível superior, com uma base administrativa, técnica e jurídica, que 

permitam que os futuros dirigentes da Corporação possam desempenhar satisfatoriamente 

suas atividades na rua, que possam exercer as atividades administrativas nos pelotões, 

companhias, batalhões e seções, e que saibam orientar seus subordinados quanto aos limites e 

direcionamentos de suas ações cotidianas. Além disso, esse profissional deve ser altamente 

disciplinado e preparado (condicionado) fisicamente.  

Em todos os currículos analisados, nota-se um peso maior para a formação técnico-

policial, o que considero como um ponto positivo, já que há um clamor social e uma 

reivindicação dos próprios profissionais por uma formação policial mais técnica e menos 

militarizada. A parte administrativa parece ter um peso menor para a maioria, exceto na Bahia 

e em Pernambuco, onde a área de formação militar e treinamento físico ficou abaixo daquela, 

em termos de carga horária. A formação básica também possui um peso significativo, 

chegando a superar a formação técnica em Goiás.   

Olhando apenas para a composição do currículo, temos a falsa impressão de que a 

parte dedicada à formação militar propriamente dita é pequena, com exceção do Rio de 

Janeiro, que possui uma carga horária anual de 220 horas somente para a educação física. No 

entanto, o aluno-oficial experimenta uma vida militar bastante intensa, já que vive em 

internato na maioria das escolas de formação, passando vinte e quatro horas por dia, cinco 

dias por semana (no mínimo) sob o regime militar.  

Da alvorada ao pernoite, a rotina é permeada por atividades rigorosamente vigiadas e 
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cobradas, o que ajuda a compor o universo do militarismo. Durante todo o dia, muitas 

atividades preenchem o tempo do cadete na Academia. Já ao amanhecer é preciso arrumar 

impecavelmente a cama, com um padrão23 preestabelecido para cada dia da semana. Logo,  os 

cuidados com a apresentação pessoal devem ser tomados. Os homens devem fazer a barba, 

deixando o rosto o mais liso possível, pois nenhum pêlo pode aparecer. As mulheres precisam 

prender bem os cabelos, observar o tamanho dos brincos, estar com unhas e maquiagem de 

acordo com o que prevê o regulamento para o público feminino. Os coturnos e fivelas dos 

cintos devem estar sempre brilhando. Também é preciso manter os objetos pessoais 

arrumados dentro dos armários e não deixar nada fora do lugar ao sair dos ambientes. As 

faxinas dos banheiros, alojamentos, salas de aulas e demais espaços comuns também 

compõem as atividades cotidianas. Ao final do dia, é importante passar ferro nos uniformes 

que serão usados no dia seguinte e arrumar tudo o que for necessário para evitar os 

“imprevistos”. À noite, ainda é preciso dar conta de estudar para as avaliações, já que a média 

intelectual servirá como critério para definir boa parte do futuro desses profissionais dentro da 

Corporação. Quase não há tempo livre, sobretudo no primeiro ano. Com isso, o tempo dos 

alunos dentro da Academia é escasso, preenchido com inúmeras atividades que não fazem 

parte do currículo formal, mas que são decisivas para compor o universo militar.  

Além disso, as manobras como marchas, acampamentos e jornadas de instrução não 

estão presentes entre os componentes colocados nos quadros acima, assim como os ensaios 

para comemorações oficiais e os finais de semana que o aluno pode passar no quartel, por ter 

sua “licença cassada”. E todos esses momentos são corriqueiros durante o CFO. Todas as 

academias pesquisadas realizam jornadas de instrução, marchas e acampamentos, que serão 

tratados no capítulo cinco dessa dissertação. Já os treinamentos para comemorações oficiais 

são realizados sempre que há necessidade, nas vésperas de eventos como o desfile cívico de 

sete de setembro, solenidades como Tiradentes, Dia do Soldado, Dia da Bandeira, ou 

formatura da turma veterana.   

A cassação da licença durante os finais de semana também ocorre de forma habitual 

durante o CFO. As mínimas falhas são registradas e punidas rigorosamente. E é muito difícil 

escapar das fiscalizações. São muitos olhos controlando todos os passos dos alunos. Os 

oficiais das academias não escondem que estão a todo momento procurando pelas falhas, para 

garantir que ninguém saia sem ter passado por essa experiência. Ficar preso no quartel é algo 

que faz parte do cotidiano dos alunos. Todos sabem que se algo não sair exatamente do jeito 

                                                 
23 Geralmente, as camas são forradas com lençóis brancos, e por cima vai uma colcha branca de fustão dobrada, 
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que deve ser, se não se comportarem da maneira adequada, perderão a oportunidade de gozar 

de liberdade no seu final de semana. O objetivo disso é fazer com que os alunos saibam que 

as regras não devem ser quebradas, que nesse contexto não há espaço para faltas, além de 

tornar a vida do aluno mais difícil, fazendo com ele prove que é capaz de resistir às mais 

diversas provações.   

Outro componente importante no currículo oculto do militar, é o apelo muito forte ao 

preparo físico do profissional. O culto ao corpo sadio e “sarado” e ao que este corpo é capaz 

de desempenhar é ressaltado continuamente durante a formação, como demonstração de força, 

imprescindível para “vencer o inimigo”. Além disso, esse ideal de homem destemido está 

atrelado ao estereótipo de heroísmo e bravura, enraizado no perfil do profissional do policial 

militar. Por isso, além do desgaste físico proporcionado nas manobras militares, a prática de 

atividade física regular, com treinamentos direcionados à melhoria do desempenho e 

condicionamento físico, e as práticas desportivas, com jogos regionais e nacionais entre as 

academias, são atividades constantes. Durante o segundo semestre, a Academia que sedia os 

jogos acadêmicos interrompe suas atividades por uma semana, quando são realizadas 

competições de diversas modalidades esportivas, como natação, atletismo, futsal, judô, vôlei e 

basquete. Esse evento é bastante aguardado e festejado pelos alunos. É a oportunidade que 

muitos têm de viajar para outros Estados, de interagir com colegas de outras corporações, e de 

afastar-se de uma rotina estressante, tudo isso recebendo diárias para poderem custear as 

despesas da viagem. Esses eventos são importantes para estimular o espírito esportivo e 

atlético dos cadetes.   

Geralmente, é estabelecido um número máximo de disciplinas que o aluno pode ser 

submetido a uma recuperação (em média, três por ano). Caso ele não atinja a média em um 

número maior de disciplinas do que o permitido, terá que cursar novamente o mesmo ano. Na 

maior parte das academias, é permitido que o aluno repita apenas um ano por ter sido 

reprovado por média. No entanto, atingir a média não é o mais difícil. Na minha turma, por 

exemplo, ingressaram cento e seis e formaram-se oitenta e cinco. Já na primeira semana, 

muitos pediram desligamento por não suportarem a pressão do início do curso. Depois, alguns 

colegas não conseguiram atingir a média no Teste de aptidão física (TAF), situação que 

perdurou durante dois anos consecutivos, provocando o desligamento dos alunos. Dos vinte e 

um alunos desligados da turma de 2003 na Bahia, somente quatro foram desligados por não 

terem conseguido atingir a média em mais de três disciplinas.  

                                                                                                                                                         
formando um desenho característico para cada dia da semana.   
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Além disso, como a média final do curso serve como critério para definir a escolha do 

local de trabalho no início da carreira, e para promoção – o que representa melhoria salarial e 

progressão na carreira – os alunos se esforçam para ter uma boa classificação geral. No caso 

da Bahia, por exemplo, os tenentes recém-formados vão para as cidades mais distantes da 

capital e para aquelas unidades da região metropolitana menos cobiçada. Isso pode determinar 

o futuro profissional dos oficiais, as oportunidades ao longo da carreira, etc. Por isso, a meta 

não é atingir a média, mas obter as melhores notas.   

No final das contas, passar pelo CFO significa muito mais do que aprender o conteúdo 

das disciplinas que compõem o currículo. Obviamente, a importância dos conteúdos 

aprendidos é inegável. Entretanto, é preciso que os conteúdos sejam assimilados em meio às 

pressões. É preciso contornar os obstáculos, vencer os desafios e ultrapassar os limites, todos 

os dias. 
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4 MULHERES NA PMSE 

  

 

“Não existiria som se não houvesse o silêncio. Não 

haveria luz de não fosse a escuridão.” 

(LULU SANTOS, ano??) 

 

 

Este capítulo trata das questões de gênero na Polícia Militar de Sergipe. A começar 

pelos aspectos históricos do contexto da inserção da mulher nas forças policiais, aborda 

também o modo como elas vivem o Curso de Formação de Oficiais, e sobre o espaço ocupado 

por elas numa Corporação dominada pelos homens. Iniciemos, então, discutindo aspectos 

conceituais sobre as diferenças entre sexo e gênero.  

Entende-se por sexo as diferenças biológicas entre homens e mulheres. Já o gênero é 

um tipo construído socialmente, segundo o qual homens e mulheres assumem papéis 

diferenciados, tornando-se, assim, seres sociais. Segundo Machado (1992, p.32),  

o gênero é constituído simbolicamente, tem uma configuração histórica, mas tem 

uma dimensão universal, faz parte da história humana, assim como o nascimento, a 

morte, a infinitude. Contudo, a formulação do que sejam essas diferenças biológicas 

já é social.  

  

Segundo Bourdieu (2010), a diferença biológica entre os sexos pode ser vista como 

justificativa natural dessa diferença socialmente construída entre os gêneros. 

Com efeito, essas diferenças biológicas são supervalorizadas pela sociedade, que 

molda os indivíduos de acordo com os comportamentos esperados para cada um (homem e 

mulher), estimulando as práticas que convém a cada sexo, ao tempo em que proíbe e censura 

as condutas consideradas impróprias. E essas condutas variam de acordo com o contexto 

social e histórico. 

Nos últimos anos, as pesquisas sobre as relações homem-mulher têm se deslocado do 

eixo das diferenças biológicas para estudar as relações sociais, abandonando o sexo como 

variável independente e ocupando-se do gênero como construto social e da aquisição da 

masculinidade e da feminilidade (HIRATA, 2009, p. 93). 

De acordo com Gonçalves (2008), a distinção entre os termos sexo e gênero apareceu 

por volta de 1966, sendo aprimorado posteriormente. Mas, o uso do termo só se generalizou a 

partir da década de 1990. Segundo Sorj e Heilborn (1999, p.187), a substituição do termo 

mulher (categoria empírica/descritiva) pelo termo gênero (categoria analítica que indica uma 

área de estudo) “favoreceu a rejeição do determinismo biológico implícito no uso do termo 
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sexo ou diferença sexual e enfatizou os aspectos relacionais e culturais da construção social 

do feminino e do masculino.”   Além disso, o uso desse termo possibilitou uma maior 

aceitação dessa área de pesquisa. Para Rago (1998, p.98), “a categoria do gênero não vem 

substituir nenhuma outra, mas atende à necessidade de ampliação de nosso vocabulário para 

darmos conta da multiplicidade das dimensões constitutivas das práticas sociais e 

individuais”. 

Não raro, as diferenças biológicas têm uma forte tendência à hierarquização, elevando 

o masculino à condição de superioridade em relação ao feminino. Assim, ao longo da 

formação da humanidade, a cultura patriarcal24 vem reforçando a figura da mulher subjugada, 

excluída da esfera pública e de direito de cidadania. Esse quadro perdura até a década de 

1960, quando os movimentos feministas avançam, conquistando espaço para as mulheres e 

aumentando a visibilidade feminina. Muraro e Boff (2010) afirmam que foi com o feminismo 

que a mulher deixou de se enxergar com os olhos dos homens e passou a se ver com os 

próprios olhos, adquirindo uma identidade autônoma construída por elas mesmas. É nesse 

sentido que muitos estudiosos alertam para o fato de que as modificações ocorridas nos 

últimos anos e o espaço conquistado pelas mulheres – a inserção no mercado de trabalho e, 

posteriormente, no mundo do poder – vêm desafiando os conceitos de gênero construídos até 

então, os quais ainda carregam uma carga de superioridade masculina em detrimento da figura 

feminina. Também por esta razão, as definições de gênero e sexo, bem como as fronteiras 

entre sexo e gênero, não são claras. 

Portanto, pensar em questões de gênero é pensar na oposição homem/mulher. Nesse 

sentido, importa ressaltar que o “ser homem” e “ser mulher” são dimensões construídas 

socialmente. Por isso, é imprescindível conhecer o espaço e tempo do qual falamos, para 

compreendermos as teias das relações sociais postas. De acordo com Peres (2002, p. 49),  

 

é preciso considerar homens e mulheres como sujeitos concretos e históricos, 

situados em determinados espaços e tempo, e as relações entre ambos – também 

determinadas social e culturalmente – como objeto e campo de análise e como 

reveladoras da dinâmica, da organização e do funcionamento das sociedades. O que 

homens e mulheres são é resultado da história do mundo social em que estão 

inseridos. 

 

                                                 
24 No período colonial brasileiro, a família era baseada no modelo patriarcal, sendo chefiada por uma figura 

masculina “temida e venerada” que a mantinha e administrava financeiramente. Nela, o papel da mulher – que 

deveria ser submissa e aceitar essa dominação – era procriar, cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos. Esse 

modelo funcionou durante toda a história da humanidade em quase todo o mundo, arrastando seus reflexos até 

hoje (PRIORI, 2006). 
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Nesse contexto, falar em mulher na polícia – e em profissões de domínio 

tradicionalmente masculino – ainda é algo incomum, por ser tão recente. A revisão 

bibliográfica indica pouquíssimos registros de participação feminina em forças policiais ao 

longo da história. Segundo Calazans (2004), a inserção das mulheres no policiamento 

ostensivo data de meados do século XIX, nos Estados Unidos. De acordo com essa autora, o 

processo de inserção da mulher na Polícia está relacionado a quatro aspectos, a saber: 

 

Na Europa, o contexto do recrutamento de mulheres situa-se em momentos de crise 

das forças policiais (por exemplo, deslocamento do efetivo masculino em períodos 

de guerra, ou crises de credibilidade, com forte deterioração da imagem pública das 

Polícias); existência de uma cultura policial feminina, que estaria identificada e 

valorizaria as formas preventivas – portanto, menos truculentas – de policiamento; a 

despeito dessa realidade, há restrições às tarefas femininas, sustentadas na noção de 

que as mulheres não são capazes de assumir todas as formas de ação de polícia e a 

conseqüente tendência de atribuir-lhes, sobretudo, funções burocráticas ou 

atividades associadas, no imaginário, a extensões do mundo doméstico; necessidade 

de equiparação de oportunidades (investimento em ações antidiscriminatórias e no 

enfrentamento dos casos de assédio sexual). 

 

A crise de velhos valores que privilegiam a força física trouxe à tona a necessidade de 

modernização do aparelho policial. Ao mesmo tempo, um movimento de “feminização”25 do 

mercado de trabalho acontece em diversos setores da economia. Combinados, todos esses 

fatores criaram um terreno fértil para o ingresso da mulher nas forças policiais de todo o 

mundo.  

No Brasil, as mulheres passaram a integrar os quadros das instituições policiais a partir 

da década de 1950. Em 1955 foi criada a Polícia Feminina, tendo seu efetivo integrado ao da 

Guarda Civil pouco tempo depois. Com a junção da Guarda Civil e da Força Pública em 1970 

elas passaram a fazer parte da recém criada Polícia Militar de São Paulo. Inicialmente, os 

Pelotões ou Companhia de Polícia Feminina tinham como missão o trato com idosos, 

crianças, escolas, aeroportos, trânsito, ou ainda com menores delinqüentes ou abandonados e 

com mulheres envolvidas em delitos penais. Mas aos poucos essas unidades foram extintas e 

as policiais passaram a exercer suas atividades tanto nos serviços operacionais como 

administrativos de toda a polícia. 

Um estudo pioneiro realizado pelas professoras Leonarda Musumeci e Bárbara 

Musumeci Soares (MUSUMECI e SOARES, 2004), através do Centro de Estudos de 

Segurança e Cidadania (CESeC), buscou avaliar os impactos da presença feminina nas 

                                                 
25 O termo feminização refere-se ao ingresso substancial e progressivo da mulher no mercado de trabalho; 
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polícias militares brasileiras, montando o primeiro banco de dados sobre as PMs brasileiras 

com recorte de gênero. No entanto, as autoras lamentam que apenas vinte Estados 

brasileiros26 responderam aos questionários e que as informações enviadas raramente cobrem 

todos os campos, apresentando, muitas vezes, baixa consistência e qualidade, principalmente 

no que se refere aos dados sobre as mulheres policiais, já que diversos Estados até então 

nunca haviam gerado informações diferenciadas por sexo. Isso confirma a manutenção da 

invisibilidade feminina nas polícias. 

Esse estudo revelou – dentre outros dados relevantes – a existência de 24.315 

mulheres contra 322.274 homens no serviço ativo das polícias militares brasileiras, o que 

correspondia em 2003 a uma participação feminina de 7% – considerando os Estados que 

responderam aos questionários – apresentando uma variação de 1,5% no Ceará a 13,4% no 

Pará. Seguindo o mesmo padrão do mercado de trabalho, também foi constatado um maior 

grau de escolaridade de praças do sexo feminino (18,3% contra 10,3% de masculinos com 

nível superior incompleto, completo ou com pós-graduação). No oficialato, as diferenças 

encontradas foram pequenas, já que o curso de oficial é reconhecido pelo MEC como 

equivalente à graduação. Além disso, os estados brasileiros apresentaram uma variação muito 

grande com relação à alocação das mulheres. No Ceará, Tocantins e Rio Grande do Norte, por 

exemplo, praticamente todas as mulheres estão na atividade-meio27, enquanto que em 

Roraima, São Paulo e na Bahia, mais de 80% das policiais militares femininas estão lotadas 

em unidades operacionais.  

De uma maneira geral, o processo de inserção das mulheres nas polícias militares 

brasileiras foi acompanhado de restrições, impostas pelas representações sociais da mulher. 

Segundo Schactae (2006), a mulher policial foi construída a partir do papel da mulher na 

sociedade. Assim, o papel social da mulher foi transferido para dentro da polícia, devendo a 

policial se ocupar da orientação, proteção e cuidados com mulheres envolvidas em delitos e 

com menores, assim como fazem as mães com seus filhos. Dessa forma, o monopólio do 

homem sobre o espaço público, sobre o uso da força e da violência seria resguardado 

mantendo a mulher policial no lugar que lhe cabia dentro da sociedade.   

Algumas polícias regulamentaram a participação feminina, definindo, além de 

uniformes, o papel das policiais femininas na Corporação. Em 1977, a PM do Paraná publicou 

                                                 
26 A PMSE está entre as corporações dos sete Estados brasileiros que não responderam aos questionários. 
27 Diferentemente da atividade fim, que são aquelas ligadas ao objetivo institucional da polícia – ou seja, 

fornecer policiamento ostensivo (“serviços de rua”), para a manutenção da ordem pública – a atividade-meio está 

ligada à administração, aos serviços burocráticos. 
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uma diretriz que definia o papel de suas policiais, a qual reforçava o caráter protetor da 

mulher. Os documentos que substituíram essa diretriz, a partir de 1979, trouxeram outros 

elementos não menos discriminatórios, já que, diferentemente do que era exigido para os 

policiais do sexo masculino, as mulheres que pretendiam ingressar na PMPR deveriam ser 

solteiras – e não desquitadas, divorciadas, viúvas ou amasiadas – e “possuir padrões de 

conduta moral de bons costumes”. Durante algum tempo, as policiais femininas do Paraná 

foram proibidas de portar arma ostensivamente. Além disso,  

Havia uma preocupação de se criar uma outra organização, que ficaria subordinada a 

organização já existente. Os graus hierárquicos deveriam ser assemelhados e não 

iguais, pois a igualdade resultaria em transmissão do poder simbólico da instituição 

para as mulheres, dessa forma ocorreria uma perda do domínio masculino sobre a 

instituição. (SCHACTAE, 2006, p.2)  

 

Dificilmente, serão encontrados nos arquivos das PM´s brasileiras documentos que 

façam referências discriminatórias sobre a presença feminina. Algumas PM´s, por não saber 

como lidar com essa “nova” realidade, optaram pela omissão, desconsiderando qualquer 

possibilidade de regulamentação que propiciasse igualdade de condições entre homens e 

mulheres policiais. 

Em 1989, a Polícia Militar do Estado de Sergipe abriu a primeira vaga para o público 

feminino no Curso de Formação de Oficiais, além de duas vagas para o Curso de Formação 

de Sargentos. Em 1993, a PMSE inseriu em seus quadros uma turma composta por 41 

soldados, as quais tiveram como instrutoras as recém-formadas Oficiais. Atualmente, a PMSE 

conta com um efetivo total de 320 policiais femininas – o que ainda é pouco se levarmos em 

consideração que este número representa apenas 5% do efetivo total – sendo 33 Oficiais, 4 

Aspirantes a Oficial, 3 Alunas Oficiais e 280 Praças, conforme quadro abaixo28:  

Quadro 3: Distribuição do efetivo feminino da PMSE por postos e graduações 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Dados cedidos pela PM-1, setor pessoal da PMSE, em 2011. 

POSTO/ GRADUAÇÃO QUANTITATIVO 

Tenente-Coronel (TC) 05 

Capitãs (Cap) 04 

1º Tenente (1º Ten) 20 

2º Tenente (2º Ten) 04 

Aspirante a Oficial (Asp Of)  04 

Aluna Oficial ou Cadete (Al Of) 03 

Sub-Tenente (ST ou SubTen) 06 

3º Sargento (3º Sgt) 16 

Aluna Sargento (Al Sgt) 46 

Cabo (Cb) 03 

Soldado (Sd) 211 

TOTAL 320 
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Fonte: Santos (2011).  

 

Em 2011, realizei uma pesquisa com dez oficiais do sexo feminino, como requisito 

para conclusão do curso de pós-graduação latu sensu em “Violência, criminalidade e políticas 

públicas”, realizada pela UFS em parceria com a RENAESP. Esta pesquisa reforçou as 

constatações de que o ingresso das mulheres na PMSE seguiu os mesmos padrões de inserção 

da mulher em outras forças policiais, cujo processo foi rico em restrições quanto à presença 

feminina. Em uma das entrevistas que fiz durante a pesquisa, foi relatado que quando as 

primeiras oficiais femininas ingressaram na PMSE, a ideia inicial era se criar um quadro 

diferenciado, como acontece com os policiais de carreira que fazem parte do Quadro de 

Oficiais Auxiliares (QOA). São policiais que ingressam na PM como praças e vão sendo 

promovidos com o tempo, podendo chegar até o posto de Capitão. Sendo assim, só chega ao 

ultimo posto (Coronel) aquele policial que ingressa como oficial, e que para tanto recebe 

formação policial-militar de nível superior. 

No quadro de especialistas ingressam os profissionais com qualificação exigida para 

desempenharem funções específicas, como é o caso dos músicos e dos profissionais da área 

de saúde (QOS), por exemplo. No QOS, existe a previsão de ascensão até o último posto da 

Corporação, o de Coronel. 

No caso das recém-chegadas mulheres, o normal seria que elas fizessem o mesmo 

caminho percorrido pelos homens: aquelas que entrassem como praça, ao se tornarem oficiais, 

passariam a ocupar lugar no QOA; enquanto que aquelas que entrassem como oficial fariam o 

Curso de Formação de Oficiais em algum outro Estado da Federação (já que Sergipe não 

possui Academia para formação militar superior) e depois retornariam, ingressando no 

Quadro de Oficiais da PMSE. No entanto, não era assim que pensavam os dirigentes da 

Corporação à época. A ideia inicial era criar um quadro diferenciado, permitindo às mulheres 

chegarem somente até o posto de Capitão, restringindo, assim, a ascensão das mulheres e seu 

consequente acesso à cúpula da PMSE. E essa não é uma realidade exclusiva da PM de 

Sergipe. Isso se repetiu em diversos outros lugares, não só nas polícias militares, mas também 

nas Forças Armadas. Já registramos aqui o exemplo da PMPR, que seguiu o mesmo caminho. 

A fala da entrevistada que segue abaixo retrata a luta das pioneiras por um tratamento 

mais justo e igualitário: 

Eu lembro que na nossa briga pela unificação dos quadros, e o que nós brigávamos e 

dizíamos era que: aonde é que mulher era especialidade? Porque se você tinha um 

quadro de músico é porque você tocava um instrumento, se você tem um quadro de 

médico é porque você é formado em medicina. Aonde que mulher era especialização 
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pra ter um quadro feminino, se o curso era o mesmo, tudo era previsto igual? Então, 

toda essa dificuldade é de aceitar a mulher com condições iguais, e de aceitar no 

comando e nas funções. (SANDRA, 21 anos de serviço).   

 

Não demorou muito até que a cúpula da Polícia Militar percebesse o equívoco que 

estava prestes a cometer e corrigiu a tempo. O projeto foi revogado no nascedouro, por 

influência das recém-formadas oficiais que se reuniram e procuraram o comandante geral, à 

época, para reivindicarem tratamento igualitário. Utilizando-se dos argumentos que tinham 

em seu favor, as oficiais conseguiram convencer a cúpula da PMSE a desistir de criar o 

quadro separado e elas acabaram sendo incorporadas no quadro que já existia. Esse fato é um 

indício de que a PMSE não estava preparada para receber as mulheres e que nem mesmo o 

escalão superior sabia como proceder com o público interno feminino. Isso também deixa 

claro o quão difícil é o rompimento de estruturas sedimentadas.  

Como a pesquisa que realizei em 2011, ouviu apenas mulheres, fiquei curiosa para 

descobrir o que os homens pensam sobre o ingresso da mulher na PM. Entretanto, era nítida a 

preocupação dos entrevistados do sexo masculino em exprimir um pensamento “politicamente 

correto”, que não fosse considerado discriminatório. Como as mulheres não têm essa 

preocupação, o posicionamento delas é muito mais crítico em relação ao ingresso e atuação 

feminina. Já os entrevistados do sexo masculino, foram tímidos e comedidos em sua fala, 

escolhendo as palavras que usariam, principalmente por estarem falando para uma mulher que 

também faz parte do mesmo contexto. No entanto, muitas vezes, as próprias declarações 

contradizem o que eles estão tentando dizer, como podemos perceber na fala a seguir: 

 

Não vejo diferenciação nenhuma entre os dois gêneros. Bem simples. Não 

vejo diferenciação. O que um homem pode fazer de forma administrativa, a 

mulher pode. O peso do gatilho pra um homem utilizar é o mesmo peso que 

a mulher vai. Não existe diferenciação. Talvez um gênero ou outro tenha 

maior dificuldade ou facilidade em se adaptar a determinado tipo de 

atividade, uma atividade física que exija esforço. Talvez um homem alto, 

grande, musculoso tenha mais facilidade. Mas talvez um homem baixo, 

magro, raquítico, tenha tanta dificuldade quanto uma mulher. Então não tem 

diferenciação nenhuma de gênero (Davi, 1º Tenente, com 12 anos de 

serviço). 

 

Embora o entrevistado afirme que não enxerga nenhuma diferença em termos de 

gênero, ele acaba comparando o desempenho feminino ao de um homem magro e raquítico. 

Obviamente, a compleição física de homens e mulheres é diferente. Mas o fato de existirem 

mulheres mais fortes que muitos homens é desconsiderado. Na minha turma do CFO, por 

exemplo, havia uma colega que tinha maior resistência física que a maioria dos homens da 



67 

 

 

 

turma. No TAF, ela alcançava melhores índices do que muitos deles, tanto nas provas de 

resistência quanto nas de força, como barra fixa, por exemplo. Então, nos dias das provas 

físicas, muitos deles diziam que precisavam treinar mais porque não admitiam “perder” para 

uma mulher. Lembro que um colega me dizia: “minha meta é chegar antes dela”.  Decerto, ela 

era uma exceção. Mas muitos homens não conseguiam conviver com o fato de que uma 

mulher era mais resistente e mais forte fisicamente do que eles. Mas o fato é que ela tornou-se 

uma referência, tanto para mulheres como para os homens.  

Comparando a fala acima com a fala de uma outra entrevistada, podemos perceber 

uma maior visão crítica da mulher, não apenas em relação ao público masculino, mas também 

ao feminino. Sem receio de ser mal interpretada, ou de ser considerada preconceituosa 

(justamente por ela também ser mulher), a oficial não hesitou em expressar seu pensamento 

em relação às mulheres – e aos homens – que ingressam no serviço público: 

 

Não só a mulher, mas o homem também, vê no funcionalismo público, uma 

forma de se encostar. Então, pra a polícia não é diferente. E principalmente 

pra mulher. Não só por causa da mulher, por causa dos homens também, que 

veem a mulher como uma coisa frágil, que entrou na polícia com dó, com 

piedade e tudo mais. E quer colocar sempre numa área administrativa. [...] 

Mas tem muita gente que já entra na polícia com o pensamento de se 

encostar. E eu acredito que se a gente utilizar o quesito percentual mesmo, a 

gente vai ver que paras mulheres isso é muito maior. Eu acredito. A gente vê 

muita gente encostada. E no CFO eu vi muito mais do que no meu curso de 

formação de soldado. Lá no CFO eu não consigo me lembrar de alguém que 

tivesse a intenção de tirar um serviço de rua, de querer estar na polícia e 

querer dar o máximo. Eu já ouvi o absurdo, no CFO mesmo, [...] eu escutei 

uma paraibana, durante um exercício, dizer que se ela corresse mais ou 

menos, se ela se dedicasse mais ou menos à polícia, ela ia receber o mesmo 

salário. Infelizmente é assim! Então, eu acredito que são poucas as mulheres, 

aliás, não só poucas as mulheres, mas são poucos os profissionais que 

realmente se dedicam à polícia como deve ser. Justamente porque é 

funcionalismo público. Normalmente é assim. Não deveria ser (Aurora, 2º 

Tenente, com 9 anos de serviço). 

   

Quando perguntei sobre o que pensam sobre o ingresso da mulher na polícia, todos 

responderam que consideram importante, seja para se ter uma Instituição “completa”, com 

todos os atributos e diferenças do ser humano, seja pela necessidade de garantir o acesso 

feminino a todas as profissões, ou ainda, para respeitar o direito das mulheres de serem 

revistadas por outra mulher, em caso de necessidade durante as situações cotidiana nas ruas. 

Alguns se mostraram otimistas quanto ao futuro da mulher na Corporação, afirmando 

acreditarem que no futuro não haverá mais cotas para ingresso. Outros foram mais 

conservadores, admitindo, inclusive, que têm alguma resistência quanto ao papel da mulher 
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na polícia militar, ou seja, acreditam que elas não têm aptidão para ocuparem todas as funções 

em qualquer que seja a unidade da polícia.  

Todos admitem que a Corporação ainda não está preparada para receber a mulher. 

Ainda faltam espaços físicos adequados, como banheiros e alojamentos femininos, além da 

falta de preparo das próprias pessoas em lidar com as diferenças: 

 

Assim, a instituição ainda tá muito pouco preparada pra receber e aceitar a 

mulher na instituição. Ela, ora é preconceituosa, ora é insensível. Ela não 

encontrou ainda o meio termo, que eu entendo que é o correto. Nós temos 

que aprender a respeitar a diferença da mulher, principalmente num curso 

que leva três anos, com internato, que exige o convívio de vinte e quatro 

horas por dia, mas sem sermos preconceituosos. Isso é muito importante. 

Então, ela deve ter os mesmo direitos e deveres, a mesma necessidade, sem, 

contudo, desrespeitarmos a diferença básica. É o óbvio. Eu vou dar um 

exemplo só pra me fazer entender. Educação física. É claro que as provas de 

educação física não podem ser iguais, porque a conformação física do corpo 

feminino e masculino são diferentes. É a mesma coisa que pegar um garoto 

de dezoito anos e colocar pra competir em igualdade de condições com um 

praça que tem vinte anos de serviço e foi para a Academia, mesmo sendo 

homens, há de haver o respeito pela diferença do momento que eles vivem. 

Então, a mesma coisa, mal comparando, com a presença da mulher (Mateus, 

Tenente-coronel, com 22 anos de serviço).  

   

Mais uma vez, a questão da força física aparece como requisito que inviabiliza a 

participação maciça das mulheres: 

 

Entendo também que existem algumas atividade que, por mais que você 

tenha que garantir a presença da mulher, o seu espaço, que ela tenha o 

arbítrio de escolher seguir aquilo ali, mas, que ela se encaixa melhor num 

perfil, que às vezes, via de regra, não vai atender às peculiaridades da 

natureza, da genética da mulher. Então, por exemplo, o que é que eu tô 

querendo dizer com isso? Que do mesmo jeito que você olha pra um 

estivador e vê que o estivador vai carregar peso e vai trabalhar com a força 

bruta, e você olha pra mulher e entende que, de repente, de uma forma 

genérica, o perfil daquela não se encaixa muito àquela atividade, né? Eu 

acho que seria errado cercear o direito dela de pertencer àquele grupo, caso 

ela queira, porque existem mulheres que tem força física muito maior do que 

o homem, mas você naturalmente... é tipo uma questão de seleção natural, 

naturalmente as mulheres vão optar por outras atividades que exijam menos 

robustez, que exijam menos força física, que exijam menos preparação, 

digamos assim, física, pra o desempenho daquela atividade. Então, por 

exemplo, você naturalmente, você percebe isso, não é uma questão de 

segregação, você percebe que as mulheres quando elas entram na 

corporação, elas trabalham menos no serviço fim da corporação, na atividade 

de rua, por exemplo. E por que isso acontece? Isso acontece porque é da 

própria natureza da mulher, ela não quer colocar um colete pesado, calçar 

um coturno e ficar horas e horas na rua fazendo policiamento ostensivo. 

Porque, não sei, ela tem uma fragilidade maior, ela tem uma limitação maior, 
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isso de forma genérica, porque tem mulheres que tem uma robustez muito 

maior do que muitos homens. Mas naturalmente isso acontece (José, 

Capitão, com 15 anos de serviço). 

 

Entretanto, cabem aqui algumas considerações. Sabemos que um juiz pode expedir um 

mandado de prisão, mas ele não tem a obrigação de prender. Os responsáveis por cumprir 

essa “missão” são os agentes policiais.  Assim, como Instituição que possui o monopólio do 

uso da força, é compreensível que esse atributo tenha um lugar de prestígio dentro da polícia 

militar. No entanto, a aplicação de determinadas técnicas de imobilização, o uso de 

equipamentos não-letais, e mesmo a negociação verbal, são alguns recursos que substituem o 

uso da força bruta. Aliás, as reivindicações sociais pelo uso cada vez mais comedido da força 

tem sido uma constante cobrança. Além disso, situações de confronto direto com a 

criminalidade são muito menos comuns do que o atendimento de situações de resolução de 

conflitos sociais realizados a todo momento pelas polícias. Ou seja, a polícia militar passa 

muito mais tempo atendendo ocorrências assistenciais e de manutenção da ordem do que 

propriamente no enfrentamento direto com o crime (BEATO FILHO, 1999). Assim, o 

argumento de que a força física das mulheres, ou melhor, a falta dela, justifica a tímida 

participação feminina nos serviços mais importantes da polícia, é um mito. Essa é uma 

questão que deve ser amplamente discutida, visando desconstruir ideias que foram 

internalizadas até mesmo pelas próprias mulheres.   

Quando questionados sobre se há diferenças com que homens e mulheres vivem o 

CFO, todos também responderam que sim. A começar pelo número reduzido de mulheres se 

comparado ao masculino, o que propicia uma visibilidade maior para as mulheres, que 

passam a ser conhecidas pelo nome, pela fisionomia, pelas características físicas ou pelo 

simples fato de serem “o outro” dentro daquele universo masculino. Por isso mesmo, elas 

precisam se adaptar. Somente pelo fato de serem mulheres, elas já chamam atenção. Então, 

são muitas as recomendações para que elas não usem nada mais que possa atrair os olhares 

masculinos, como uniformes demasiadamente justos, maquiagem extravagantes, esmaltes de 

cores fortes, enfeites de cabelo ou brincos grandes. Para entrar e sair do quartel, elas devem 

vestir calças e usar blusas de manga. Em todas as Academias do Nordeste, essa é a vestimenta 

adotada para homens e mulheres. 

O comportamento também deve ser vigiado. Os oficiais mais antigos contam que dois 

alunos oficiais, de sexo oposto, não podiam ser vistos andando sozinhos pelo quartel, a 

qualquer hora do dia ou da noite. Embora muitos desses cuidados ainda sejam adotados, hoje 

não é mais assim. É claro que os relacionamentos amorosos devem permanecer fora do 
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quartel, mas conversas já são permitidas, desde que em horários e locais adequados, e que não 

seja notado nenhum comportamento íntimo. 

Um dos entrevistados falou sobre como as diferenças biológicas podem provocar 

diferenças no tratamento durante o Curso, ao afirmar que o período menstrual pode limitar 

fisicamente a condição feminina. Por outro lado, falou que isso também pode ser usado pela 

mulher como álibi para se esquivar de alguma atividade. É claro que isso, de fato, pode 

ocorrer. Entretanto, se esquivar de qualquer atividade provavelmente fará com que o aluno 

passe a ser mal visto, e esse é um “título” que ninguém almeja. Portanto, uma situação como 

esta não é impossível de acontecer, mas é muito pouco provável.  

E as diferenças não param por aí. Todas as mulheres entrevistadas, e um entrevistado 

do sexo masculino, afirmaram que o efetivo feminino encontra mais dificuldade, não só 

durante o Curso, mas também durante a carreira. Todas elas disseram que as mulheres sofrem 

mais, pois elas precisam se esforçar para alcançar o patamar masculino. E isso não se deve 

apenas aos exercícios físicos, mas à luta pelo reconhecimento, como podemos perceber nas 

falas abaixo: 

 

Tem diferença, muita diferença. Primeiro, é muito mais penoso pra mulher, 

porque além das mesmas barreiras, vamos dizer, as mesmas dificuldades 

físicas e as pressões psicológicas que sofrem normalmente no curso, a 

mulher ainda tem esse problema de ter que o tempo todo mostrar que 

consegue. Então, no curso de formação, essa pressão pra mulher é muito pior 

(Flora, 2º Tenente, com 12 anos de serviço).  

 

A mulher na polícia, ela ainda tem muito que crescer, eu acredito, e tem 

muito a se afirmar. Logicamente, para a mulher conseguir alguma coisa, não 

adianta ela seguir o mesmo caminho. Se ela fizer a mesma coisa que o 

homem, o homem vai ser considerado um profissional de maravilhosos e a 

mulher vai ser considerada relaxada.   Isso aí é indiscutível! A mulher, pra 

ela se destacar, principalmente na polícia militar, que é uma instituição 

historicamente masculina, ela tem que fazer muito mais do que o homem. 

Ela tem que fazer muito mais do que o serviço, muito mais que a obrigação 

dela (Aurora, 2º Tenente, com 9 anos de serviço).   

 

O sentimento de superação, considerado uma das maiores conquistas na vida de 

algumas mulheres – senão de todas – que cursaram o CFO, também se fez presente nesse 

momento das entrevistas: 

E eu acho que o que mais assim... foi bom na Academia, foi isso, que os 

meninos não são fáceis na Academia. Então, a sensação depois que você 

consegue passar pela mesma situação e viu que você não foi beneficiada, não 

foi mais fácil para você, e você passou pela mesma situação. Então eu acho 

que isso é válido pra os homens perceberem, por mais que eles não queiram, 

que a mulher tá ali conseguindo. E como pra a gente mesmo. E a gente tem 
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mostrado que a gente consegue na parte de gerenciamento, nós temos muito 

mais resultados que os homens. Então, o ingresso da mulher na polícia é pra 

mostrar que a mulher pode fazer qualquer outra atividade, mesma do 

homem. O homem tem mais força? Tem! Mas nada que a gente não possa 

fazer (Flora, 2º Tenente, com 12 anos de serviço). 

   

Com o ingresso da mulher na PMSE, especialmente na posição de oficial, o seu acesso 

a cargos de chefia e de comando seria uma questão de tempo, já que, para que as promoções 

aconteçam é necessário, apenas, o preenchimento das devidas condições, dentre as quais 

destacamos o interstício (tempo de permanência no posto ou graduação) e a existência de 

vagas no quadro. Como a legislação militar não faz referência ao gênero nesse quesito, em 

tese, homens e mulheres têm as mesmas chances de serem promovidos. Dessa forma, mais 

cedo ou mais tarde, as mulheres passariam a ocupar altos postos dentro da Corporação.   

Não obstante, o fato de existirem mulheres ocupando esses postos não tem garantido a 

elas o acesso a funções estratégicas, as quais conferem posição de prestígio a seus ocupantes. 

Essa é uma maneira de monopolizar para não perder o domínio sobre a profissão, o que 

alguns autores chamam de “fechamento”.  Segundo Marli Diniz (2001), Max Weber já 

indicava o fechamento como um processo pelo qual coletividades sociais procuram 

maximizar seus ganhos, restringindo o acesso a recursos e oportunidades a um círculo 

limitado. Citando Weber, Diniz esclarece ainda que “qualquer atributo social ou físico – raça, 

sexo, religião etc. – pode funcionar como critério de exclusão ou inelegibilidade desde que 

sirva ao propósito de monopolização” (DINIZ, 2001, p. 30). Assim, a falta de experiência 

feminina na área operacional tem funcionado como critério para justificar a exclusão feminina 

nos setores mais privilegiados da Corporação. 

Embora não haja diferenciação salarial na PMSE em virtude dos postos e graduações 

ocupados tanto por homens quanto por mulheres, – ou seja, um soldado masculino ganha um 

salário igual a um soldado do sexo feminino, a não ser que algum deste trabalhe num local 

que pague gratificação – o número reduzido de mulheres na Corporação revela uma política 

de restrição. Além disso, existem barreiras informais que restringem o acesso da mulher a 

cargos de prestígio, limitando a possibilidade do ganho de gratificações que acompanham 

alguns desses cargos, o que faz com a que a mulher permaneça em situação de desvantagem 

em relação ao homem. 

Segundo Calazans (2004, p. 145), o ingresso da mulher nas instituições policiais não 

foi suficiente para acabar com a posição de inferioridade da mulher em relação ao homem: 

No processo de inserção de mulheres no aparelho policial militar, quando 

os sujeitos trabalhadores assumem novos postos na hierarquia dos círculos 
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de convivência, seu gênero é fonte de status e poder, condicionando o 

modo de inserção e posicionamento nos postos de trabalho, o que vai 

definindo o processo de exclusão-dominação. Dessa forma, observa-se que, 

mesmo na inclusão das mulheres na força policial, é evidente a 

permanência de modos de exclusão-dominação, posto que suas habilidades 

colocam-se como inatas, encaradas simplesmente como um modo “natural” 

de ser mulher. Portanto, a inserção feminina nos quadros das polícias do 

mundo é ilustrada por um processo de exclusão-dominação, variável 

presente nos estudos qualitativos encontrados a partir de uma revisão 

bibliográfica internacional e nacional.  

 

São inúmeros os fatores que dificultam ascensão profissional feminina dentro da 

polícia militar. Um deles vem da filosofia tradicional de policiamento baseada no espírito 

bélico do Exército Brasileiro, carregada de ideologias machistas que privilegiam a força física 

masculina e o espírito guerreiro, necessários ao enfrentamento do inimigo. Entretanto, 

combater o crime não é o mesmo que ir à guerra.  

A educação sexista também traz sua contribuição nesse processo. No Ocidente 

contemporâneo, as mulheres têm sido criadas muito mais para o ambiente privado, familiar, 

enquanto que os homens têm maior inclinação para a vida pública. Segundo Bourdieu (2010, 

p.41), 

cabe aos homens, situados no lado exterior, do oficial, do público, do direito, 

do seco, do alto, do descontínuo realizar todos os atos ao mesmo tempo 

breves, perigosos e espetaculares, como matar o boi, a lavoura e da colheita, 

sem falar do homicídio e da guerra, que marcam rupturas do curso ordinário 

da vida. As mulheres, pelo contrário, estando situadas do lado úmido, do 

baixo, do curvo e do contínuo, veem ser-lhes atribuídos os trabalhos 

domésticos, ou seja, privados e escondidos, ou até mesmo invisíveis e 

vergonhosos [...]. 

 

Para ele, a força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa 

justificação. Assim, a divisão entre os sexos parece natural, normal, a ponto de ser inevitável.  

E esse pensamento se reproduz na sociedade, principalmente através da família. Mesmo as 

resistências não são suficientes para acabar com um sistema que funciona como uma rede, 

reforçado por todos os lados. Muraro e Boff (2010, p.52) afirmam que essa característica do 

patriarcado “não pode ser entendida apenas como dominação binária macho-fêmea, mas como 

uma complexa estrutura piramidal de dominação e hierarquização, estrutura estratificada por 

gênero, raça, classe religião e outras formas de dominação de uma parte sobre outra.”  

E essa dominação constitui relações de gênero bastante conflitivas e desumanizadoras 

para os homens e principalmente para as mulheres. Isso representa efeitos negativos na 

relação homem-mulher. Enquanto a mulher sente-se subjugada, desprestigiada, sente sua 
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força subestimada, o homem carrega a responsabilidade de ser forte, viril, de não poder 

demonstrar suas fraquezas, de ter que saber o que fazer sempre, já que não pode externar suas 

inseguranças, dúvidas e indecisões.  

Seguindo essa tendência, as relações de gênero dentro das corporações militares são 

permeadas por inúmeros conflitos. Divididos entre o senso de proteção masculino em relação 

às mulheres e o receio de perder o seu espaço para um ser “frágil” e “desqualificado” para o 

trabalho policial-militar, os policiais alternam seus comportamentos entre indiferença, revolta 

e colaboração no sentido de “protegê-las” dos “riscos inerentes” ao desempenho das 

atividades de policiamento ostensivo.  

Quando eu estava cursando o CFO, percebia essa mudança de comportamento dos 

colegas homens em relação às mulheres. No momento de montagem das patrulhas para 

serviços como os do período carnavalesco, por exemplo, a integrante feminina geralmente era 

posicionada no meio da patrulha, como uma forma de protegê-la. No entanto, no momento da 

disputa por nota, eles externavam insatisfação pela diferença nos índices dos testes físicos 

entre homens e mulheres. “Já que elas queriam os mesmo direitos, que seja tudo igual!”  

A falta de costume em visualizar mulheres ocupando os lugares que sempre foram 

reservados aos homens é tamanho, que algumas políticas que visam igualar as oportunidade 

de acesso entre os gêneros são tidas como inaceitáveis. Políticas restritivas são consideradas 

por muitos como normais e, por vezes até, como necessárias. Um dos entrevistados afirmou 

que não vê como discriminação o fato de que a polícia militar restringe o número de vagas 

para o ingresso feminino, assim como não permite acesso de deficientes físicos, pois, como 

prevê o parágrafo segundo do artigo 37 da constituição federal, “a investidura no cargo ou 

emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 

títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 

lei [...]” (grifo meu). Segundo ele, a justificativa reside no fato de que o desempenho da 

atividade fim da polícia militar estaria em risco. 

  

Então eu acho que a presença da mulher é de fundamental importância. Mas 

não vejo como discriminação, por exemplo, você fazer um concurso para 

cem vagas e você querer garantir a presença masculina. Não deixar assim, 

aberto. Dizer assim, olhe são cem vagas, as cem primeiras notas irão entrar. 

Se essas cem primeiras notas forem de mulheres, você vai ter cem mulheres 

entrando na Corporação. Será que você vai ter um público é... dessas cem 

mulheres você vai tirar pelo menos noventa para ir pra atividade operacional, 

com as características que a atividade operacional exige? Aí eu já não sei se 

teria (José, Capitão com 15 anos de serviço). 
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Sua preocupação não está totalmente deslocada da realidade. Ao contrário, ela tem 

fundamento. Num levantamento que fiz em 2010, somente no Quartel do Comando Geral 

(QCG), em Aracaju, eram 62 policiais femininas, desempenhando atividades ligadas ao 

secretariado, o que representava aproximadamente 20% do efetivo total. Somando com o 

efetivo do Hospital da Polícia Militar (HPM) e do Batalhão de Policiamento de Guardas 

(BPGd), onde os serviços desenvolvidos são, em sua maioria, de cunho assistencialista, essa 

representatividade passava para 40%. Além disso, mesmo em batalhões e unidades “de área” 

as mulheres estão quase que totalmente lotadas dentro dos quartéis, desempenhando essas 

mesmas atividades.  Um levantamento feito por Braga (2012, p.88) registrou apenas 36 

mulheres (o que representava 11,5% do efetivo das policiais femininas no ano de 2012) 

lotadas em unidades especializadas da PMSE, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 4: Alocação do efetivo feminino da PMSE por unidade especializada 

UNIDADES ESPECIALIZADAS QUANTITATIVO  

Batalhão de Policiamento de Choque - BPChq 06 

Companhia de Operações Especiais - COE 03 

Companhia de Polícia de Rádio-patrulha - CPRp 08 

Companhia de Polícia de Trânsito - CPTran 05 

Companhia de Polícia Rodoviária Estadual - CPRv 03 

Companhia de Policiamento Turístico - CPTur 04 

Esquadrão de Polícia Montada - EPMont 03 

Pelotão de Polícia Ambiental - PPAmb 04 

TOTAL 36 
                 Fonte: BRAGA (2012, p. 88)  

 

Embora isso não seja regra, em todas as unidades da federação, – já registramos aqui 

que em Roraima, São Paulo e na Bahia, mais de 80% das policiais militares femininas 

estavam lotadas em unidades operacionais, já no ano de 2004 – na PMSE, mulher lotada em 

unidades operacionais e desempenhando atividades na rua ainda é raridade.  

De acordo com Hirata (2002, p. 202), assim como em outros setores do mercado de 

trabalho, a polícia também cria espaços feminilizados – como é o caso dos serviços 

administrativos e burocráticos –, menos qualificados, para desqualificar a mulher policial, 

restringindo, assim, os espaços ocupados por elas dentro da instituição. Para essa autora, “se 

os empregos não qualificados são feminilizados, isso acaba fazendo da não qualificação uma 

espécie de qualificação ‘tipicamente’ feminina”. Isso pode explicar o fato de que as mulheres 

na PMSE estejam concentradas nas atividades internas. 

Além disso, a preferência das mulheres pelos serviços administrativos tem outras 



75 

 

 

 

explicações. Muitas mulheres, assim como muitos homens, nunca “sonharam” em ser 

policiais. A concorrência por uma vaga no mercado de trabalho tem levado muitas pessoas 

que, na verdade, buscam a segurança do emprego público, para dentro das polícias. 

Ora, os serviços de rua apresentam algumas peculiaridades que os fazem ser 

considerados menos “vantajosos” em relação aos administrativos, como os riscos 

provenientes de uma maior exposição do policial nas ruas, as horas-extras trabalhadas sem 

remuneração – seja aguardando a confecção de Autos de Prisão em Flagrante nas delegacias 

ou com as recorrentes idas aos juizados especializados para prestar esclarecimentos sobre os 

procedimentos (legais ou ilegais) adotados durante o atendimento das ocorrências – ou ainda 

a preocupação com sua própria integridade física e de seus familiares, gerada pelo contato 

constante com o crime. Aliado a isso, gratificações pagas aos policiais que trabalham em 

gabinetes e órgãos da administração pública geram uma diferença salarial desejada por todos 

aqueles que arriscam suas vidas para defender a sociedade no policiamento ostensivo. Por 

tudo isso, os serviços administrativos acabam sendo mais cobiçados.  

Há que se considerar, ainda, que o serviço operacional de polícia é uma atividade 

muito específica e que é preciso aptidão (além de muito treinamento) para o desempenho 

dessa tarefa. E não é qualquer um que se adéqua a essa atividade. É preciso muito mais que 

coragem, é preciso muita habilidade e a articulação de competências técnicas para ser um bom 

policial “operacional”. Se nem todo homem se identifica com essa atividade, não é em 

qualquer mulher que se encontra essa inclinação. E as mulheres relatam que se sentem ainda 

mais cobradas do que os homens. Sentem-se como se estivesses sendo testadas a todo 

momento e que tivessem que provar sua competência a todo instante. Além disso, o número 

reduzido de mulheres na Corporação não favorece uma atuação expressiva delas na atividade 

fim.  

Se em nossa sociedade a mulher é educada para lidar com riscos de forma pouco 

habitual, ela precisa superar muito mais barreiras para enfrentar as angústias, o medo, o receio 

e a cautela inerentes a esta atividade. E para vencer essas angústias, o treinamento e a 

capacitação técnica contam a favor. Ocorre que essa capacitação é comumente negada às 

mulheres. Aquelas que se arriscam a aceitarem o convite para trabalhar em unidades 

especializadas, consideradas como a “tropa de elite” da Corporação, correm o risco de serem 

hostilizadas até que consigam provar que são capazes de desempenhar as mesmas funções que 

seus colegas homens. Braga (2012, p. 25) relata as dificuldades que enfrentou no início de 

uma capacitação de tiro da Swat em 2008, em Sergipe, devido ao tratamento dispensado pelos 
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colegas, que não souberam disfarçar o que ela chamou de “misto de estranheza e admiração” 

pela presença de uma mulher naquele ambiente, o que fez com que ela chegasse a se sentir 

como um “peixe fora d’água”.   

Sem contar com os preconceitos que costumam associar mulheres “guerreiras” a 

machos. Se uma mulher desempenha bem as atividades policiais, principalmente na área 

operacional, ela é frequentemente comparada com os homens, e portanto, considerada como 

exceção. São comuns os comentários do tipo: “aquela é uma boa policial, trabalha feito 

homem”.  

O fato de muitas mulheres continuarem carregando uma maior responsabilidade com o 

ambiente familiar do que os homens, tem peso significativo na preferência delas pelos 

serviços administrativos, que tem horário estabelecido para iniciar e terminar todos os dias, 

diferentemente dos operacionais. Por isso, muitas acabam construindo uma trajetória limitada, 

abrindo mão de ocupar cargos que exijam dedicação extrema, de modo a não comprometer 

seus compromissos com a vida familiar, como o cuidado com os filhos, com a casa e com o 

marido. Porém, minha experiência como policial me faz acreditar que esse é um quadro em 

transformação. Muitos colegas com quem já trabalhei tiraram férias ou entraram em gozo de 

licença especial logo após o nascimento dos filhos, justamente para auxiliarem a esposa nos 

cuidados com a criança recém-nascida. Isso mostra que a licença paternidade não é mais 

suficiente para eles, pois hoje os homens estão bem mais compreensivos quanto à necessidade 

de sua participação no ambiente familiar e nos cuidados com os filhos. Essa é uma realidade 

extremamente nova, inimaginável por gerações antepassadas. Por isso, acreditamos que a 

tendência é que homens e mulheres passem cada vez mais a dividirem as responsabilidades 

familiares, permitindo que as mulheres tenham condições de dedicar-se mais à sua carreira, 

como sempre fizeram os homens. 

Entretanto, tudo isso tem sido desconsiderado na trajetória feminina dentro da 

Corporação, contribuindo para a manutenção dos preconceitos. Uma oficial afirmou que ainda 

hoje escuta coisas como: “Com ela eu não trabalho!” [...] Até hoje eu escuto isso aqui. [...] 

Não, bote mais um homem na guarnição!” (Flora,  2º Tenente, com 12 anos de serviço). Outro 

entrevistado afirmou que o gênero acaba sendo associado a quase tudo que acontece durante o 

CFO: 

 

Na Academia não foi diferente. Se de repente uma mulher cometia qualquer 

falha, logo a falha não é porque a pessoa não tinha a técnica mais precisa ou 

qualquer coisa. A falha daquela pessoa que era mulher. Simplesmente isso. 

Se adoecia, adoeceu porque é mulher. Ah, tá com enxaqueca, tá com isso, tá 
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com aquilo, não, só aconteceu porque é mulher. Quando na verdade a mesma 

coisa acontecia com homens. Só que quando acontecia com homem, a 

desculpa era qualquer uma outra. Só que quando acontecia com mulher, era 

porque era mulher (Davi, 1º Tenente, com 12 anos de serviço).  

 

Nessa conjuntura, as mulheres acabam desenvolvendo estratégias para superar tais 

rótulos, barreiras e dificuldades. Depois de ganhar espaço, algumas mulheres vêm, aos 

poucos, se destacando em determinados postos dentro da Corporação. Mesmo sendo 

consideradas como exceção, isso acaba contando em favor da trajetória feminina, como 

podemos perceber na fala abaixo:  

 

O ingresso da mulher, ele veio, digamos, para mostrar para a gente que tinha 

capacidade de fazer o que só os homens faziam. Estamos tendo a 

oportunidade de mostrar também que é possível fazer isso com as devidas 

diferenças, fisiológicas, anatômicas...nós conseguimos! (Flora, 2º Tenente, 

com 12 anos de serviço).   

 

É importante registrar que algumas iniciativas que visam contribuir com políticas 

públicas que favoreçam a atuação e participação feminina na área da segurança pública têm 

aparecido de forma paulatina. Em 2009, algumas profissionais da segurança pública do 

Estado de Sergipe criaram a ASIMUSEP (Associação Integrada das Mulheres da Segurança  

Pública), com o objetivo de desenvolver ações e políticas positivas tanto de gênero, quanto 

relacionadas às conquistas de classe de uma forma geral. Dentre os objetivos da associação 

estão o combate a qualquer forma de discriminação e de violação de direitos. Além disso, um 

dos primeiros informativos divulgados prometia a busca pela adequação dos espaços físicos 

dos quartéis para receber o público interno feminino, como banheiros e alojamentos 

femininos em boas condições de uso. Mesmo sem a participação direta de oficiais, esse foi 

um passo importante, pois evidencia que as profissionais da segurança pública sentiram 

necessidade de mobilização para conquista de espaço.  No entanto, essa é uma iniciativa 

externa à PMSE.  

Já em 2013, a SENASP divulgou uma pesquisa realizada com mulheres que atuam nas 

Polícias Militares, Polícias Civis, Corpos de Bombeiros e Polícias Científicas (Institutos de 

Perícia Criminal), de todo o Brasil, com o objetivo de “contribuir com um retrato sobre quem 

são essas mulheres, quais suas condições de trabalho e quais os principais obstáculos que 

enfrentam no exercício profissional em decorrência da sua condição de gênero”. Os resultados 

obtidos servirão de base para que a SENASP possa “orientar o desenvolvimento de projetos e 

a formulação de políticas de direitos humanos voltados às servidoras, que deverão também ser 
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pautadas pelo respeito à diversidade de gênero, raça e orientação sexual” (BRASIL, 2013, p. 

20).  

Os resultados constantes nessas e em outras pesquisas reforçaram a constatação de 

que, mesmo tendo seu ingresso garantido, o número de mulheres em cargos de comando não é 

significativo, revelando barreiras informais à sua efetiva inclusão. Apenas o ingresso das 

mulheres em atividades majoritariamente masculinas não foi medida suficiente para acabar 

com o preconceito e para reformular a concepção de que mulher não serve para o trabalho 

policial, criando barreiras que dificultam o acesso delas aos cargos de prestígio dentro da 

Corporação. Mesmo com os avanços registrados, os pilares militares que dão sustentação à 

lógica guerreira na qual está alicerçada a polícia militar continuam servindo como base de 

reforço aos estereótipos femininos, segundo os quais as características “naturais” das 

mulheres não favorecem seu emprego como policiais, principalmente nas chamadas 

atividades operacionais. 
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5 A CONSTITUIÇÃO DE HOMENS E MULHERES EM OFICIAIS DA POLÍCIA 

MILITAR DE SERGIPE 
 

 

 Neste capítulo serão apresentados os resultados desta pesquisa, com base na análise 

das entrevistas que realizei. Serão apresentadas as habilidades e competências necessárias ao 

desempenho das funções dos oficiais da PM. Além disso, serão analisadas as fases do CFO, 

desde a chegada, a fase de estranhamento, até a reprodução dos comportamentos, passando 

pelos ritos de passagem, até a formatura, conforme itens que seguem.  

O quadro abaixo mostra o perfil dos entrevistados: 

 

Quadro 5: Perfil dos Entrevistados 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS 
NOME 

FICTÍCIO 

POSTO TEMPO 

DE 

SERVIÇO 

IDADE SEXO PERÍODO DE 

FORMAÇÃO 

ACADEMIA 

Flora 2º Tenente 12 anos 28 F 2008-2010 Bahia 

Clara 2º Tenente 6 anos 31 F 2008-2010 Paraíba 

Aurora 2º Tenente 9 anos 26 F 2008-2010 Paraíba 

Esmeralda 1º Tenente 15 anos 34 F 2002-2004 Pernambuco 

Perola 1º Tenente 12 anos 35 F 2002-2004 Alagoas 

Davi 1º Tenente 12 anos 32 M 2002-2004 Alagoas 

Lucas 1º Tenente 14 anos 34 M 2000-2002 Goiás 

José Capitão 15 anos 34 M 1999-2001 Paraíba 

João Major 21 anos 45 M 1993-1995 Pernambuco 

Mateus Tenente-

coronel 

22 anos 44 M 1992-1994 Rio de Janeiro 

 

Ainda nesse capítulo, foi preciso levar em conta alguns fatores apontados pelos 

policiais como elementos que traduzem a complexidade da profissão. Um dos entrevistados 

foi incisivo ao afirmar que não saberia identificar um outro profissional que sofresse mais 

cobrança do que os policiais. Esse é o sentimento desses profissionais diante da profissão. Por 

isso, é importante compreender o que é ser policial, e, sobretudo, o que significa tornar-se um.  
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5.1 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS AOS OFICIAIS PM  

 

            Já tratamos aqui do quanto a formação do oficial das polícias militares é generalista. E 

isso não acontece por acaso. A raiz disso encontra-se na diversidade de habilidades e 

competências necessárias para que esse profissional possa exercer o seu vasto leque de 

atribuições. Para esclarecer melhor esse campo profissional, buscamos algumas referências 

que definem quais são essas habilidades e competências. 

             De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), os Oficiais de Polícia 

são responsáveis por: gerenciar recursos humanos e logísticos; participar do planejamento de 

ações e operações; desenvolver processos e procedimentos administrativos militares; 

coordenar iniciativas voltadas à comunicação social; promover estudos técnicos e capacitação 

profissional. No que tange as competências pessoais, a CBO acrescenta ainda que os Oficiais 

precisam: prestar assistência jurídica e religiosa; manter discrição e reserva;  liderar equipes; 

trabalhar em equipe; manter equilíbrio emocional e condicionamento físico; atuar com ética 

profissional; exercer tolerância; comprometer-se com a legalidade; agir com humanidade; 

tomar decisões rápidas e coerentes; desenvolver relacionamento interpessoal; manter-se 

atualizado; demonstrar flexibilidade; e suportar situações de estresse. 

Já de acordo com a Matriz Curricular da SENASP (2009), o Oficial PM necessita:  

posicionar-se de maneira crítica, ética, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, utilizando o diálogo como importante instrumento para mediar conflitos e tomar 

decisões; perceber-se como agente transformador da realidade social e histórica do país, 

identificando as características estruturais e conjunturais da realidade social e as interações 

entre elas, a fim de contribuir ativamente para a melhoria da qualidade da vida social, 

institucional e individual; compreender a diversidade que caracteriza a sociedade brasileira, 

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, classe social, 

crença, gênero, orientação sexual, etnia e outras características individuais e sociais;  conhecer 

e dominar diversas técnicas e procedimentos, inclusive os relativos ao uso da força, e as 

tecnologias não letais para o desempenho da atividade, utilizando-os de acordo com os 

preceitos legais; utilizar diferentes linguagens, fontes de informação e recursos tecnológicos 

para produzir conhecimentos sobre a realidade em situações que requerem a atuação da 

corporação e de seus policiais militares; construir possibilidades que oportunizem a produção 

de novos conhecimentos em relação às Ciências Policiais, a partir do ensino e da pesquisa. 

Diante dos objetivos de formação, numa dimensão global, o processo de formação visa 



81 

 

 

 

estimular a adoção de atitudes de justiça, cooperação, respeito à lei, promoção humana e 

repúdio a qualquer forma de intolerância (BRASIL, 2009, p. 14). 

Além dos referenciais citados acima, em 2012, a SENASP realizou um estudo 

profissiográfico29, indicando o perfil dos cargos da segurança pública, a fim de fortalecer os 

novos paradigmas para a formação policial e capacitação continuada. Embora, identifique as 

competências e habilidades, apenas para praças, todas as competências listadas nesse 

documento são necessárias também aos oficiais. Sendo chefes, diretores e comandantes, os 

oficiais precisam, além de tudo, desenvolver a capacidade de liderança, estabelecendo uma 

relação de confiança, de modo a incentivar e apoiar seus subordinados na busca pelo seu 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

Percebe-se, assim, que são muitas as exigências para esse profissional. Por isso, é 

preciso que ele possua uma visão ampla, considerando elementos diversificados ao tomar suas 

decisões ou definir prioridades.  

 

  

5.2 A ESCOLHA DA PROFISSÃO  

 

Diferentemente do perfil daqueles que ingressavam nas polícias militares até a década 

de 1990, atualmente, a classe média passou a compor esses quadros, em virtude do concurso 

público.  

Aqueles que prestaram o serviço militar obrigatório, viram na PMSE uma 

possibilidade de dar seguimento à carreira militar, principalmente por já estarem adaptados à 

vida na caserna. Dos dez entrevistados, quatro disseram ter ingressado na polícia militar por 

influência do tempo de serviço no Exército.  Outros três afirmaram que começaram a procurar 

emprego para adquirir independência financeira, pois não queriam mais ser sustentados pelos 

pais. Os outros dois entrevistados disseram que, embora já estivessem inseridos no mercado 

de trabalho, ainda buscavam estabilidade no emprego, por isso, começaram a prestar 

concursos públicos. Apenas uma entrevistada afirmou que ingressou na polícia militar por 

vocação, visto que, desde muito pequena sonhava em ser militar. 

 

 

                                                 
29 A lista de competências técnicas e comportamentais é vasta. Esse documento está disponível no site do 

Ministério da Justiça, em www.mj.gov.br. Acessado em:  

http://www.mj.gov.br/
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5.3 A CHEGADA, O PROCESSO DE ESTRANHAMENTO E A ADAPTAÇÃO À 

ROTINA DO QUARTEL  

 

O fato dos oficiais de Sergipe serem enviados para outros Estados para fazer o CFO 

contribui para a emergência de uma mística em torno do desconhecido. Muitas pessoas, 

mesmo os praças da própria Corporação, tentam imaginar como é o CFO. Todos sabem que 

se trata de um curso que exige muita dedicação, perseverança e paciência. Mas, não se sabe 

exatamente em que medida esses ingredientes contribuem para conclusão desse processo. Isso 

confere aos oficiais um certo status, uma vez que, se formar significa dizer que se conseguiu 

superar todos os obstáculos próprios do CFO e da vida militar, e tornar-se membro da 

corporação. Entretanto, toda essa mudança na vida do futuro aluno-oficial exige uma 

preparação anterior ao início do curso propriamente dito. A mudança de cidade já representa 

um desafio considerável pelos próximos três anos, no mínimo. Todos os entrevistados, 

independentemente do sexo, afirmaram que a mudança de domicílio foi uma das experiências 

mais difíceis pelas quais passaram em suas vidas. Então, a preparação para a viagem, o fato de 

permanecerem distantes da família e dos amigos por um longo período – principalmente para 

aqueles que ingressaram numa época em que ligações interurbanas e passagens aéreas não 

eram tão acessíveis – certamente representam uma nova realidade, a qual todos devem se 

adaptar. Para aqueles que já eram casados ou tinham filhos, isso representava um desafio 

ainda maior, assim como para aqueles que “tinham para onde voltar”, cujos pais eram 

“superprotetores”. Muitos afirmaram que pensaram em desistir mesmo antes de começar o 

curso, justamente por acreditarem que “não precisariam” passar por aquilo.    

 

Muito difícil ficar longe da família, muito difícil! É muito difícil até para 

quem mora lá. Imagina a gente que vai para outro Estado, entendeu? Que 

tem que ficar no sistema de internato. Assim, acaba a aula, mas você 

continua na mesma casa, assim, no mesmo lugar, é muito ruim. [...] Cada 

entardecer eu pensava: menos um dia! (Esmeralda, SOBRENOME, ANO 

tenente, com 12 anos de serviço). 

 

Foi muito difícil. Pra mim foi realmente um dia depois do outro. Eu chorava 

todos os dias, todos os dias! É muito difícil você ficar longe de casa, é muito 

difícil você ser testado o tempo todo, você ser pressionado o tempo todo. 

Você é literalmente testado, não é? Seu psicológico, seu limite, até onde 

você pode ir. (Pérola,  Tenente, com 12 anos de serviço). 

 

 

 

Por outro lado, o fato de morar em outro Estado, de se afastar da família, representa, 
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para alguns, a chance de provar para todos que se tornaram independentes, maduros e 

experientes. Todos os entrevistados relataram que passaram por um processo intenso de 

amadurecimento durante o CFO, como é possível notar na fala da entrevistada: “O Curso de 

Formação de Oficiais, digamos, moldou o que eu sou hoje. Conseguiu lapidar essa pedra 

bruta, entendeu? A filhinha da mamãe realmente se transformou numa mulher.” (Clara, 2º 

Tenente, com 6 anos de serviço).  

Sem dúvidas, aqueles que já haviam experimentado o militarismo, seja nas forças 

armadas, seja na PM, na condição de praça, estavam na vantagem com relação aos jovens 

inexperientes. Para aqueles, o impacto diante desse novo mundo que é o CFO foi menor, 

facilitando a adaptação, enquanto que para estes, os desafios próprios da fase de 

estranhamento são bem maiores, como relatou um dos entrevistados: 

 

Olha, eu passei pelo Exército. Então considerando que eu já vinha do 

Exército, já era oficial do Exército, eu particularmente não tive muitos 

problemas com a Academia não. Eu me adaptei bem. Modéstia à parte, eu 

me consagrei o primeiro lugar do curso, justamente porque eu não tive 

dificuldade de adaptação, já conhecia muita coisa, não senti tanto impacto da 

Academia. Outras pessoas que conviveram comigo saíram  inclusive com 

problemas psicológicos, tiveram que se internar em clínica de tratamento 

[...]. Mas eu particularmente não tive nenhum problema, para mim foi light. 

(Davi, 1º Tenente, com 12 anos de serviço). 

 

Ainda assim, mesmo trazendo experiências anteriores, cada um vive o CFO de uma 

forma muito particular. Então, mesmo quem passou pelo Exército relata dificuldades durante 

o Curso, como podemos perceber na seguinte fala: 

 

Difícil. Até porque eu fui pra uma Academia muito rígida, que é Paudalho. 

À época era uma das mais rígidas do país. E eu fui sozinho. Era no meio do 

mato, em Paudalho, cheguei lá sozinho, sem ninguém me acompanhando. E 

foi difícil. Não foi pior porque, eu já tinha uma base por eu ter servido o 

exército. Então eu já sabia mais ou menos como é que era. Mas foi difícil, o 

primeiro ano foi complicado. Afastado de tudo, a cinquenta quilômetros de 

Recife. Então, era difícil para a gente. (João, Major, com 21 anos de 

serviço). 

 

A maior parte dos alunos acaba entrando logo no clima das pressões, respondendo da 

forma que se espera para um aluno em fase de iniciação, obedecendo prontamente a todas as 

ordens sem muito questionamento. Quanto mais cedo o aluno-oficial entende que precisa se 

comportar dessa forma, mais rápido será seu processo de adaptação, e aí está o “segredo da 

sobrevivência” no CFO. No entanto, alguns, sobretudo os mais inexperientes, acabam não 
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suportando as pressões dos primeiros dias:  

 

Um choque! Imagina: filha única, meu pai já faleceu há vinte e poucos anos, 

então só eu e mamãe em casa. Chego no CFO, muita gente gritando comigo, 

eu sabia que ninguém ia me bater, mas também não esperava tantos berros. 

No terceiro dia da semana zero, que é a semana de adaptação, à noite, eu 

meio que surtei, não parava de chorar: quero ir embora, quero ir embora! Eu 

vou assumir o concurso que eu passei lá no meu Estado. [...] Acabei indo 

para o hospital, me deram Diazepan para eu poder acalmar naquele dia, 

mesmo assim não consegui dormir com Diazepan não, só dormi no outro dia 

à tarde. Foi choque traumatizante! (Clara, 2º Tenente, com 6 anos de 

serviço). 

 

Diante de uma crise como esta,  muitos desistem. Outros, porém, conseguem superar o 

choque, compreendendo a lógica de funcionamento do Curso, e como fazer para se manter 

firme e sereno, mesmo nos momentos mais difíceis.    

Um dos entrevistados explicou que as atividades – físicas e intelectuais – da Academia 

de polícia militar, por si só, já impõem determinada pressão na rotina do militar, no Curso, 

pois, envolvem a observância e o cumprimento de inúmeras regras (escritas e não escritas), 

sob vigilância diuturna, aliado à distância de casa e da família, como aconteceu com os 

sergipanos: 

Você junta tudo, você junta o rigor da exigência, da disciplina, a exigência 

física e o cidadão fica sob pressão em todos os lados. Então, longe da 

família, pressionado porque está fazendo uma atividade física nova e intensa, 

e mais a atividade militar e a dureza do que é a disciplina militar. Então, 

quem não tem experiência realmente sofre muito! (Mateus, Tenente-coronel, 

com 22 anos de serviço).       

 

A distância da família, e de sua zona de conforto, já impõe ao aluno uma condição de 

vulnerabilidade, que conduz ao sofrimento imediato. Aliado a isso, seguem-se as pressões das 

atividades cotidianas, com a prática de exercícios físicos intensos e disciplina rígida. Tudo 

isso, são ingredientes que contribuem significativamente com o grau de dificuldade do Curso.  

Por sua vez, a maioria das academias fornecem uma lista com um enxoval básico que 

o aluno deve levar para uso próprio. Entre os itens estão toalha (na cor estabelecida e bordada 

com o nome do aluno), roupas de cama, peças que servirão como uniforme, como calça jeans, 

camisas brancas, tênis e meias, entre outros. Os calouros são chamados de “bicho”. Assim, o 

uniforme usado por eles é conhecido como “bichoforme”, e é composto por calça jeans, 

camisa branca e tênis.   
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Figura 1 

 
                                 Fonte: meu acervo pessoal. Exemplo de “bichoforme”.  

  

Ao chegar na Academia, a primeira atividade que se faz é a ordem unida. Os relatos de 

todos os entrevistados confirmam isso. Como primeira tarefa, os alunos devem aprender a se 

reconhecer por grupos. Separados em fileiras, nos pelotões, “o mundo começa a se fechar em 

quadrados”, conforme registra Braga: 

 

O mundo começa a se fechar em quadrados, nos quais é preciso estar atento 

aos comandos fornecidos. Pequenos erros são passíveis de punição, de 

chacota no meio dos outros, tanto por parte dos superiores como também 

pelos seus pares. A doutrina instrui que se deve primar pelo posicionamento 

perfeito, sem erros, posturas adequadas que permitam a execução exímia das 

ordens. Dessa maneira, o corpo vai mudando, enrijecendo, perdendo 

características do mundo civil tais como, relaxamento, indecisão, para um 

comportamento enérgico, preciso (BRAGA, 2012, p.50). 

 

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.   
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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) 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).  

O sentimento de pertencimento ao grupo é estimulado e a todo momento reafirmado, 

seja nas atividades de ordem unida, nos exercícios de campo (teatro de operações), nas 

marchas ou acampamentos. Se um erra, todos pagam. Se um fica pra trás, todos voltam para 

buscá-lo. 

Existem horários estabelecidos para a realização de todas as atividades. Ao toque da 

corneta, anuncia-se a alvorada, o pernoite, a chegada do comandante da unidade, o 
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hasteamento do pavilhão nacional por volta das 8 horas da manhã, e o arriamento, geralmente 

às 18 horas.   

Diariamente, ou semanalmente, um líder de turma denominado xerife é responsável 

por fazer a chamada, anotando as alterações (se alguém chegou atrasado, está com o uniforme 

alterado, vai precisar de atendimento médico etc.) para repassá-las ao comandante do pelotão 

através de uma apresentação formal. 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 por turno, antes do início das aulas.  

Ao final do dia, 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 rigorosamente 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.   

 

5.4 O INTERNATO  

 

Ao iniciar a escrita desse trabalho, não pude me furtar às recordações do período em 

que participei do Curso de Formação de Oficiais, na Bahia. Um dos episódios que marcou a 

nossa chegada na Academia de Polícia Militar da Bahia (APMBA), foi quando um Capitão, 
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ao passar pelo corredor onde todos esperávamos pela reunião que daria início às atividades do 

curso, perguntou a uma colega: “Onde você morava?” Ao que a colega prontamente 

respondeu: “Morava não, eu moro...”. Indignado com a resposta da aluna recém-chegada, o 

Capitão falou: “Vamos ver onde você mora!”. Na mesma semana, estávamos todos morando 

no quartel. Com o discurso de que precisávamos “cortar o cordão umbilical”, o internato 

funcionava como uma das medidas que transformaria todos nós em oficiais da Polícia Militar. 

Esse corte do “cordão umbilical” significa a diminuição considerável de contato com o 

mundo exterior ao quartel. A partir dali, os antigos referenciais de família e amigos já não 

servirão mais. Isso traz um sentimento de insegurança e instabilidade que gera ansiedade. 

Sem saber o que lhes espera, os alunos levam algum tempo para se adaptarem à essa nova 

vida, cheia de inconstâncias e provações. É preciso desestruturar, fragilizar, preparar o jovem 

para receber os novos códigos que deverão ser incorporados (ALBUQUERQUE; 

MACHADO, 2003). 

 Ao ingressar no CFO, o jovem que nunca teve contato com o mundo militar30, 

aprenderá como se portar nesse ambiente (e fora dele). Assumirá uma outra personalidade, 

ganhará um novo nome31 – muitas vezes diferente daquele que ele está acostumado a ser 

chamado –, usará uniforme, terá que cortar o cabelo no padrão adotado pela Corporação, 

precisará fazer a barba diariamente ou seja, terá que se adaptar a um mundo totalmente novo e 

diferente. 

Para isso, a rotina do quartel concorrerá para inculcar novos valores e tradições do 

militarismo. O internato é um elemento que funciona muito bem nesse contexto.  Em todas as 

academias pesquisadas há internato. Na Bahia, atualmente, o internato se restringe ao 

primeiro ano, por contenção de gastos. Além disso, não existem espaços físicos que 

comportem tantos alunos, por isso, faz-se uma espécie de revezamento entre as turmas. No 

caso de Paudalho, em Pernambuco, há internato durante os três anos de curso, sendo liberado 

apenas nos últimos cem dias que antecedem à formatura. Além disso, a Academia fica 

afastada da cidade, o que dificulta o acesso dos alunos e de pessoas estranhas ao convívio 

militar. A Paraíba e o Rio de Janeiro também conservam a tradição do internato durante o 

maior tempo possível. Já em Alagoas e em Goiás, o internato restringe-se a um curto período, 

chamado de quarentena, que compreende os primeiros quarenta dias de curso. Por questões 

                                                 
30 Aqueles que já tiveram algum contato com o militarismo, seja no serviço militar obrigatório das forças 

armadas, seja na própria polícia militar, na condição de praças, já passaram pela fase de “iniciação”. 
31 O nome de guerra é o nome adotado pelo militar ao ingressar na instituição. Geralmente é utilizado o 

sobrenome (mais incomum) pelo qual o policial-militar será identificado ao longo da carreira. 
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financeiras, existe uma variação muito grande entre as turmas, ou seja, a mesma Academia 

pode oferecer o sistema de internato em uma turma e no ano seguinte modificar o tempo em 

que o aluno-oficial permanece morando no quartel.  

O internato representa total controle sobre a vida dos internos, já que se faz cumprir, 

de forma vigiada, todas as regras da rotina estabelecida pela Instituição (FOUCAULT, 1987). 

Essa captura integral do indivíduo faz parte um processo educativo peculiar de algumas 

Instituições, como é o caso da Polícia Militar, e visa, entre outros aspectos, fazer com que o 

indivíduo passe, o quanto antes, a se reconhecer como membro do grupo, transformando-se 

em oficial da PM.  

De acordo com Sá (2002, p.76),  

O modo de operar a formação do oficial da PM se produz a partir da reclusão 

de indivíduos recrutados voluntariamente no seio da sociedade. Isso não 

implica em exclusão da vida cultural, não significa fracasso, mas um sucesso 

social. Trata-se da exclusão como técnica de internamento. [...] Eles estão na 

Academia para serem fixados em um novo espaço de relações sociais, aquele 

que diz respeito ao grupo total dos policiais militares. A exclusão em relação 

ao mundo civil tem como função fundar em novas bases os laços de lealdade 

do indivíduo, inseri-lo no sistema de responsabilidade social de um novo 

grupo, justamente aquele que provê a educação do neófito.   

 

Rudnicki (2007, p. 23) ressalta aspectos positivos na vida em internato. De acordo 

com ela, embora torne a vida dos cadetes mais difícil, representa uma “realidade saudável, na 

qual se aprende responsabilidade e respeito pelo outro”. De fato, laços intensos de amizade, 

admiração e respeito se estabelecem entre muitos colegas. A vida em internato proporciona 

um conhecimento do outro que nenhuma faculdade oferece. O fato de morar junto, dormir e 

acordar todos os dias dividindo o mesmo ambiente, impõe a necessidade de se aprender a 

respeitar o espaço do outro, assim como mostra os pontos fortes e fragilidades do outro, 

unindo-os cada vez mais.  

Passado o choque inicial do primeiro contato com a Academia de polícia militar, 

aqueles que permanecem começam a se adaptar com a rotina do quartel. Quando menos se 

espera, todos (ou quase todos) têm seus comportamentos “enquadrados” em condutas 

“adequadas” para um aluno-oficial da polícia militar.  

 

5.5 OS RITOS DE PASSAGEM: O TROTE, A JIM E O ESPADIM  

 

Os trotes sempre foram alvos de críticas e discussões em torno da sua eficácia e 

eficiência, do contexto e das condições em que acontecem e dos reflexos e marcas que podem 

deixar. Eles são organizados e postos em prática pelos alunos do último ano, como um rito de 
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iniciação, que marca a passagem dos calouros para um novo contexto. Embora proibidos 

formalmente, os trotes que impõem castigos e constrangimentos aos calouros como forma de 

estabelecer uma relação entre veteranos e novatos ainda acontecem em diversos lugares.   

No contexto militar pesquisado por Castro (2004), os trotes eram considerados 

positivos pelos oficiais, que sabiam da sua existência, mas faziam vistas grossas, já que 

existia uma espécie de acordo para que eles não fossem “exagerados” nem realizados na 

presença de oficiais. Comumente descritos como “brincadeira”, como uma forma de torná-los 

amenos, os trotes eram geralmente realizados durante à noite e nos finais de semana, e 

consistiam na prática de atividades sem propósito, como acordar no meio da madrugada com 

gritos e bombas de sons e luz para, em seguida, correr pelo pátio e realizar outros exercícios 

físicos, como rastejos, polichinelos, flexões de braço e abdominais. O limite de tais 

“brincadeiras” eram estabelecidos pela capacidade criativa dos veteranos, e pela supervisão 

dos oficiais.  

 Castro (2004, p. 33) registra algumas explicações para a existência do trote, 

apresentadas por cadetes e oficiais: 

 

Uns destacam o lado inercial, de tradição do trote, que deve ser preservado 

como – e por ser – um fenômeno tradicional. Outros apresentam uma espécie 

de visão utilitarista, como se o trote fosse uma situação na qual se aprende 

autocontrole e se adquire resistência a condições adversas. Para alguns ele 

teria uma função pedagógica, sendo uma espécie de aula prática de 

obediência, para o bicho, e do poder de ordenar, para o aspirante. Talvez, 

para a maioria, o trote tenha duas funções básicas: colaborar no 

“enquadramento” dos bichos e aproximá-los dos aspirantes.   

 

Machado e Albuquerque (2003, p.104) destacam os aspectos negativos do trote. Para 

eles, 

Visto como um rito de passagem e acolhimento de novos membros, pelas 

instituições, o trote caracteriza-se por abusos contrários ao discurso de 

valorização humana e profissional, da nova pedagogia do ensino policial, 

implementada no Brasil, a partir do final dos anos 80, por influência 

internacional e do ambiente de transição democrática no país. 

 

Diz ainda que... 

O sujeito protagonista do trote, portanto, não é o calouro, o sujeitado, mas o 

veterano quartanista, em vias de se tornar oficial. O trote se apresenta como 

um programa de iniciação ao poder, suprindo o vazio de um estágio explícito 

de iniciação nas táticas de coordenação e liderança. O trote ensaia 

visceralmente o jeito policial de liderar e nenhuma das pálidas disciplinas de 

gestão organizacional do currículo oficial alcança sua sutil complexidade 

(MACHADO e ALBUQUERQUE, 2003, p.111). 



91 

 

 

 

 

 

Sobre isso minhas recordações “falam bem alto”. Lembro-me bem que, na minha 

turma, os colegas que mais reclamaram do trote – dizendo que aquilo era um absurdo, um 

tratamento desumano, que tais práticas deveriam ser rigorosamente punidas pela direção da 

Academia, já que não acrescentava em nada na formação do oficial, e que, ao contrário, só 

serviam para nutrir ódio pelos veteranos – foram os primeiros a repetirem as mesmas práticas. 

Ao se tornarem veteranos, alguns não escondiam a ansiedade por “descontar” tudo o que 

haviam “sofrido”. Nesse momento, a opinião de muitos mudava substancialmente, passando a 

enxergar o trote como algo positivo. Obviamente, muitos dos meus colegas fizeram questão 

de não participar, mas muitos outros estavam ávidos por chegar a sua hora. Isso mostra que os 

veteranos não estão apenas adaptados à condição de militar mais antigo, mas, acima de tudo, 

que eles incorporaram os valores desse meio, de forma que reproduzir os mesmos 

comportamentos não é uma opção, mas o cumprimento de uma “missão” que lhe foi confiada, 

não deixando morrer essa tradição.  

Assim, além de iniciar o neófito na vida militar, na noção de hierarquia e disciplina, 

colocando cada sujeito em seu lugar, através da aceitação e da obediência às ordens, ainda que 

possam ser ridículas ou sem nexo, o trote ainda cumpre a função de exercitar o poder e 

autoridade do futuro oficial, daquele que, prestes a se formar, tem o dever de submeter o 

iniciante à condição de subordinado. Outra dimensão destacada por Machado e Albuquerque 

(2003, p. 117) é a de que o trote...  

 

limpa a condição de civil, de burguesinho, de patricinha ou mauricinho 

[rapaz de classe média] e prepara o novato para a inserção em um “nós” 

membros da academia policial, que estão se preparando para se tornarem 

seres devotados e sacrificados ao policiamento, diferentes do “eles”, os 

“civis folgados”, que não passaram pelo ciclo de socialização policial ou 

usufruem do trabalho policial sem lhe dar o merecido valor.   

 

 

Isso porque todos, independentemente da origem social, do gênero, ou de serem filhos 

ou parentes de militares, passam pelas mesmas situações. Nessa hora, o que importa é adquirir 

a credencial para fazer parte daquele grupo. E para isso, não deve haver recusas, “corpo mole” 

ou reclamações. Além disso, todos precisam experimentar o sentimento de ser humilhado, 

ridicularizado, subjugados, para poderem, um dia, fazer com que outros também possam 

experimentar. Ainda de acordo com Castro (2004, p. 34),  
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o trote humilha aquele que almeja um status superior e lhe ensina que antes 

de subir é preciso descer à posição mais baixa. E contribui também para 

desacreditar qualquer autoestima que o bicho tenha em função de sua vida 

pregressa e que queira trazer para sua vida militar. Reduzidos 

simbolicamente a um estado pré-humano (de “bichos”), os novatos só 

reencontrarão sua dignidade se estiverem de acordo com as exigências da 

nova situação de vida a que aspiram. 

 

Vale registrar que nem todos os trotes têm o mesmo teor. Uma entrevistada contou que 

sua turma organizou um trote diferente para a semana de adaptação dos calouros, justamente 

por discordar do trote aplicado à sua turma no período do seu ingresso. 

 

Quando começou, [...] ela tinha uma semana de adaptação, não é? [...] Que é 

a chamada semana zero. Foram quinze dias. A gente não esperava. Aqui em 

Sergipe a gente não tem essa cultura. Nosso foco no CFAP, eu acredito 

nisso, é mais voltado para o ensino. Não voltado pra um desgaste 

desnecessário. Porque, com certeza, aquilo que a gente passou nos primeiros 

quinze dias, para quem era civil, tudo bem, [...] a pessoa se assusta com 

aquele tipo de coisa. Mas, para quem já era militar, sabe que aquilo é um 

teatro. Então, eu acredito que muito dali foi desnecessário. Tanto é que, dois 

anos depois, quando era a vez da nossa turma fazer essa semana de 

adaptação, a gente fez uma coisa completamente diversa do que era 

praticado há vários anos na Academia da Paraíba. A gente mudou a semana 

de adaptação, e fez uma semana inteira voltada exclusivamente para 

instrução. O ralo da gente, que eles chamam ralo, a ralação da gente foi 

exclusivamente com instrução. Então, realmente, a pessoa ficava cansada, 

ficava estressada [...], três pessoas desistiram na semana zero da gente, só 

que foi uma semana voltada para o policial militar, para uma formação 

policial-militar. E não para grito, para negócio de jogar farinha, jogar tomate 

[...], esse tipo de coisas que a gente acredita que não vai contribuir, não vai 

influenciar em nada para a formação do policial militar. E aí a gente excluiu 

esse tipo de coisa. (Aurora, 2º Tenente, com 9 anos de serviço). 

 

Para Rudinicki (2007, p.23), o trote une, “reforça a unidade do grupo e delimita e 

espaço de confiança, não apenas das turmas, mas também da instituição. Por isso, mesmo que 

formalmente são proibidos, em muitos casos são estimulados”. 

Mas, nem todas as academias conservam a tradição do trote. Dois dos entrevistados 

disseram não ter passado por isso. Um deles, formado em Goiás, afirmou que se assustou com 

a recepção que teve ao chegar na Academia. Por ter servido o Exército, o oficial relatou que 

ficou esperando que algo de ruim acontecesse durante o final de semana, já que ele chegou 

numa sexta-feira. No entanto, passou o final de semana tranquilamente. Mesmo durante a 

primeira semana, todos os intervalos foram respeitados, os alunos se dirigiram para a cantina 

e lancharam normalmente, ou seja, não houve estresse em nenhum momento. Já em 
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Pernambuco, embora todas as ordens fossem dadas aos gritos e o clima fosse de muita 

pressão, isso não foi considerado trote pelos entrevistados. Uma das entrevistadas afirmou que 

“a vida lá já era um trote”, mas que não houve um período específico que pudesse ser 

identificado como período de trote. Nas demais academias pesquisadas os oficiais foram 

submetidos ao trote durante algum período, geralmente nas primeiras semanas de curso.   

No geral, no período inicial dos cursos de formação de oficiais, todas as ordens eram 

dadas aos gritos, a fim de reproduzir o treinamento sob pressão, por isso, tudo é feito sob 

estresse e desordem. Também eram comuns os faxinões, período em que os alunos são 

convocados para fazer a limpeza e organização geral dos espaços comuns dos quartéis. Isso 

geralmente acontecia nos finais de semana. 

Além dos trotes, outros eventos podem ser considerados como ritos de passagem. As 

jornadas de instrução militar (JIM), também conhecidas como acampamento ou 

sobrevivência, são consideradas marcos durante o CFO. As Jornadas são acampamentos 

planejados pelas academias, realizados numa região de mata fechada, ou de cerra, ou até 

mesmo de caatinga, em que os alunos colocam em prática os ensinamentos de técnicas de 

sobrevivência em situações de risco.  Durante três dias, no mínimo, os alunos desenvolvem 

atividades operacionais programadas pelos instrutores em meio a muito desgaste físico e 

psicológico.  

Antes mesmo de ter início, os alunos têm várias instruções de preparação para a JIM. 

E, durante as aulas de algumas disciplinas, os alunos serão avisados de que aqueles 

conhecimentos serão utilizados na Jornada. Todo um clima de mistério e sigilo criado pelos 

instrutores e alunos mais antigos antecipa a realização da JIM. Quem já passou pela 

experiência não revela exatamente o que viveu. E mesmo que algo escape, as oficinas são 

modificadas a cada ano. Os neófitos sabem apenas que há bastante estresse, como tudo na 

Academia. O estímulo, à ansiedade e o medo, produzem um estado psicológico de alerta 

emocional, que acompanhará todas as atividades da JIM. 

Durante o acampamento, praticamente todos os deslocamentos são feitos correndo. As 

atividades são realizadas durante o dia e também de madrugada. Comida e água são escassas. 

E os momentos de descanso são raros. Geralmente, acontecem entre uma oficina e outra, no 

meio do mato mesmo. Como o cansaço é extremo, não é necessária qualquer estrutura para 

que os alunos consigam dormir. É proibido o uso de qualquer aparelho eletrônico, câmera 

fotográfica e relógio. Assim, os alunos não tem noção de quanto tempo dormiram. Sabe-se 

apenas que não foram muitas horas, afinal, descanso mesmo só no retorno para casa.  Tudo 
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contribui para que os alunos cheguem à exaustão física, pois assim seus limites serão testados. 

As oficinas misturam táticas de antiguerrilhas, usadas pelas forças armadas e técnicas 

de sobrevivência em ambientes de risco. Pistas com transposição de obstáculos, atividades de 

orientação e navegação com bússola, transposição de rio sobre corda, instruções de como 

montar barraca, como matar uma galinha ou um coelho e fazer uma sopa com ingredientes 

encontrados na mata, instruções com agentes químicos, entre outras, são algumas das 

atividades praticadas na JIM.  

Durante o Acampamento, o pertencimento ao grupo, o chamado espírito de corpo, é 

reforçado a todo momento. O sucesso do grupo depende de cada membro. Por isso, se um 

fraqueja, os outros precisam apoiá-lo e incentivá-lo a prosseguir. Se um colega se machuca, 

os outros devem carregá-lo, pois ninguém deve ficar para trás.  

Albuquerque e Machado (2001, p.215), acreditam que a JIM tem maior importância 

do que os próprios conteúdos das disciplinas na transmissão da identidade profissional. Para 

eles, a JIM acaba por “inverter e debilitar os conteúdos do novo currículo oficial da 

Academia, colocando-se claramente na contramão do que a própria polícia denomina de 

modernização da sua identidade”. Ainda de acordo com suas palavras, 

 
A manutenção desse treinamento, no interior de um novo programa de 

formação de oficiais, expressa os conflitos internos da polícia militar 

brasileira que, pressionada a diluir seu caráter militar, incorpora novas 

exigências democráticas, mas ao mesmo tempo resiste em perder seus 

vínculos profundos com o militarismo. Se as intenções democratizantes se 

manifestam, entre outros aspectos, neste novo programa de ensino da 

Academia da Polícia Militar, a fidelidade aos valores militares passa pelo 

cultivo de ritos contrários a essas intenções. (ALBUQUERQUE E 

MACHADO, 2001, p. 214). 

 

Não há dúvidas de que a crise de identidade das polícias militares brasileiras a que se 

refere Muniz (2012) contribui para os conflitos identitários da Corporação, que diante das 

incertezas, prefere conservar a tradição dos exercícios militares durante a formação. Além 

disso, enquanto a polícia militar for constitucionalmente definida como “força auxiliar e 

reserva do Exército”, o caráter militarista tende a ser conservado.  

Ao contrário dos discursos encontrados na investigação de Albuquerque e Machado 

(2001), em que os neófitos afirmaram acreditar que essas atividades não servem para a polícia 

militar, todos os entrevistados ouvidos nesta pesquisa consideraram que essas atividades são 

importantes para o oficial de polícia, pelo menos enquanto a Corporação permanecer na 

condição de instituição militar. Embora, afirmassem que, inicialmente, não conseguiram 
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entender qual era o objetivo desses treinamentos, depois de terem vivido essa experiência, 

passaram a considerar importante como forma de fortalecer o indivíduo, para provar para si 

mesmos que conseguem realizar tarefas que eles nunca imaginaram que seriam capazes de 

realizar. Como os oficiais ouvidos estão formados há pelo menos três anos, eles puderam 

resignificar os efeitos dessa experiência em sua vida profissional e pessoal. Provavelmente, se 

eles fossem ouvidos durante o primeiro ano do curso, quando os ânimos estavam exaltados, 

por conta das pressões sofridas nesse período, expressariam a revolta presentes no discurso 

dos calouros.  Entretanto, com o passar dos anos, o sentimento de superação acaba apagando 

os ressentimentos do tempo em que o sofrimento era uma constante. Para aqueles que 

resistem até o fim32, fica a sensação de vitória, de que conseguiram ultrapassar seus limites, 

tornando-se alguém mais forte. Alguns entrevistados foram enfáticos ao tratar do lado 

positivo da Jornada, como podemos perceber nas falas a seguir: 

 

No primeiro momento, a gente não entende. Mas depois você começa a dar 

valor a coisas que antes eram meio que indiferentes, passavam despercebidas 

para você. Então, você começa a valorizar a alimentação no horário 

adequado, você começa a valorizar a família [...],  no caso assim, eu passei 

quase três anos longe de casa, não é? A gente passa a valorizar as noites de 

sono, entendeu? As coisas pequenas, você dá um valor muito, muito grande. 

O contato com amigos [...], nossa, reencontro é sempre legal! (Clara, 2º 

Tenente, com 6 anos de serviço). 

  

Eu gostava, assim, essa coisa de você está sendo testada, de o seu limite estar 

sendo testado, eu achei, por nunca ter passado, porque no mundo de soldado 

a gente não passa por isso, então, testar o limite foi bom. A questão de não 

dormir, a questão de não tomar banho, a questão das necessidades e tudo, de 

você precisar do companheiro para, sei lá, para comer, para quem conseguia 

roubar uma comida ali, a gente ajudava a quem estava precisando. Então, 

você vê aquele companheirismo, você vê o quanto você precisa do outro. Foi 

ótimo! Eu gostei. Foi sofrível, mas quando você via que estava ali e tinha 

alguém te ajudando, aí você criava força para ir em frente. E era bom, você 

sempre perceber que você nunca está no seu limite, você consegue mais. Isso 

é bom até para o  nosso serviço, não é? Quando você está cansado, não dá 

para dar um gasinho. (Flora,  2º Tenente, com 12 anos de serviço). 

 

Entretanto, algumas ressalvas foram registradas. Uma das entrevistadas afirmou que, 

“pensando com a cabeça de hoje”, se tivesse que programar uma atividade como esta, tomaria 

alguns cuidados a mais, relativos à segurança dos alunos, como o uso de equipamentos de 

proteção individual, já que ela considerou que a Jornada da qual participou foi um tanto 

                                                 
32 Pedir para sair do acampamento não é uma opção. Somente a necessidade de atendimento médico afasta 

algum aluno das atividades. Geralmente, aqueles que temem o acampamento, pedem desligamento do CFO antes 

que eles aconteçam.  
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perigosa.  

Obviamente, há uma exacerbação do espírito guerreiro militar. Os instrutores 

procuram instigar a raiva dos alunos, pressionando-os continuamente, gritando com eles, 

fazendo ameaças e pressões psicológicas, com o objetivo de alcançar uma instabilidade 

emocional. Alguns instrutores elegem aqueles alunos que aparentam ser mais frágeis, ou 

mesmo os mais ponderadores, para realizarem determinadas atividades. Outros, escolhem 

algum desafeto para submeterem a exercícios físicos mais intensos, como carregar algum 

objeto mais pesado, como o tronco de uma árvore, tornando as caminhadas e corridas ainda 

mais difíceis. No geral, os traquejos (exigências de desgaste físico associado às pressões 

psicológicas praticadas pelos instrutores) são impostos aos alunos através de práticas como 

estas. No entanto, alguns exageros também são registrados. Embora, cenas de pancadaria 

gratuita não sejam vistas com frequência durante as atividades coletivas da JIM, alguns alunos 

relatam que apanharam na passagem por algumas oficinas, como a pista de ação e reação, por 

exemplo. (ALBUQUERQUE E MACHADO, 2001).  

Assim, privados de suas necessidades básicas (como alimentação na hora certa, sono e 

higiene pessoal) e esgotados fisicamente, o estresse aparece como inevitável consequência. 

No entanto, logo os alunos percebem como devem se comportar e o que devem fazer naquele 

ambiente. Assim, percebem que basta resistir e cumprir basicamente todas as tarefas, por mais 

difíceis que elas pareçam ser, para obter a credencial. Ao final de cada oficina, a sensação de 

dever cumprido. E a cada amanhecer, a certeza de que o final está cada vez mais próximo 

conforta os participantes.    

Ainda de acordo com Albuquerque e Machado (2001), os traquejos da JIM tem por 

objetivo a submissão absoluta dos alunos aos superiores. De imediato, é isso o que acontece. 

Entretanto, com o passar do tempo, os efeitos dessas atividades parecem mais positivas do 

que negativas. Obviamente, ninguém gosta de ser submetido a nenhum tipo de sofrimento. 

Por isso, os discursos dos oficiais formados são tão diversos das falas dos neófitos. Após 

formados, os oficiais sabem que já superaram as dificuldades impostas aos alunos. Por isso, o 

sofrimento dá lugar ao sentimento de superação e vitória.    

No fim das contas, a JIM cumpre diversas funções. Primeiro, apresenta o futuro oficial 

à cultura militar que domina a construção da identidade institucional. Depois, aproxima o 

aluno à difícil realidade do serviço da rua, onde nem sempre os policiais irão encontrar as 

condições necessárias ao bom desempenho de suas atividades; onde, por diversas vezes, sua 

paciência e controle emocional serão testados pela própria clientela que atende. E por fim, 
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torna o policial mais forte, na medida em que o leva a conhecer e testar seus próprios limites, 

sua resistência física e psicológica. 

Figura 2 

 
Foto da JIM da Academia de Polícia Militar da Bahia, em 2004. 

Fonte: meu acervo pessoal. 

 

 

Ainda contrariando o que foi registrado por Albuquerque e Machado (2001) de que os 

traumas adquiridos durante a JIM, deixam marcas para o resto da vida, nenhum dos 

entrevistados nesta pesquisa – mesmo para os quais os acampamentos foram considerados 

muito difíceis – relatou ter sofrido com problemas psicológicos ou físicos por causa de tais 

atividades, exceto por alguns arranhões ou hematomas que não duraram mais de uma semana. 

Pelo contrário. Aqueles que disseram ter tido maiores dificuldades foram os que se sentiram 

mais fortalecidos depois de ter passado por todo esse processo. Paradoxalmente, para esses, o 

sentimento de superação parece ter provocado efeitos tão positivos que ficaram marcados 

como uma das experiências mais significativas pelas quais já passaram na vida.     

O terceiro mais importante evento que marca a passagem do aluno-oficial pelo 

primeiro ano da Academia é a solenidade de entrega do espadim, a arma do aluno-oficial. 

Símbolo do aluno-oficial, o espadim é uma espada em miniatura que o cadete recebe, em uma 

formatura solene, com direito a toda pompa das solenidades militares, inclusive uma festa, 

caracterizada por um baile. Isso acontece depois do período de adaptação, geralmente no final 

do primeiro semestre de curso. É um momento de comemorar a vitória dessa primeira fase, de 

receber a credencial, de sentir-se de fato um cadete.   

 

 

 



98 

 

 

 

Figura 3 

 

Espadim. Imagem retirada da Internet. Disponível em: http://espmerj2012.blogspot.com.br/ Acesso em: 

05/08/2014. 

 

Assim, nesse primeiro ano do CFO, podemos identificar três momentos bastante 

representativos: o Trote, a JIM e o Espadim. Embora possam ser considerados como ritos de 

passagem, eles têm naturezas pedagógicas diferentes. Como vimos, o trote inicia o neófito na 

arte de resistir às condições adversas, ensina a submissão à disciplina e à hierarquia, funciona 

como um programa de iniciação do veterano no poder, e finalmente, reforça a unidade do 

grupo e delimita o espaço de confiança tanto das turmas como também da instituição. Já a 

JIM põe em prática as técnicas de sobrevivência em ambientes de risco, levando o aluno ao 

limite de seus desgastes físicos e mental, testando seu controle emocional, sua capacidade de 

obedecer às ordens de forma inconteste. Por fim, o Espadim é o passaporte do neófito para a 

condição de aluno-oficial. Além disso, esses ritos conservam a tradição do militarismo. Tudo 

isso faz parte de uma pedagogia de formação/transformação do civil em oficial da Polícia 

Militar, através de cada uma desses dispositivos da educação militar.  

 

5.6 OS TRÊS ANOS DE CURSO  

 

Ao longo do CFO, o período mais difícil é, sem dúvidas, o primeiro ano. É o período 

em que as cobranças e pressões são mais intensas. Por isso mesmo, as desistências ocorrem, 

em sua grande parte, no primeiro ano. Passado o tempo mais conturbado, os anos seguintes 

serão dedicados aos treinamentos técnicos e práticos. O último ano é dedicado aos estágios 

operacionais e aos preparativos para a formatura. 

No primeiro ano, tudo contribui para tornar a vida do neófito mais difícil. Por ser um 

período de adaptação, os efeitos da nova realidade são potencializados. 

Adaptados à vida na caserna, os alunos oficiais passam a incorporar os valores 

institucionais, até reproduzirem os comportamentos considerados padrões para essa categoria 

profissional. Nesse contexto, o vocabulário, os gestos, o jeito de andar, de falar, de se portar 

http://espmerj2012.blogspot.com.br/
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num determinado ambiente, o corte de cabelo, ou seja, um conjunto de comportamentos farão 

com que os policiais se reconheçam como integrantes de um mesmo universo.  

O uso comedido da palavra aparece como uma característica marcante nos quarteis. 

Tanto que um dos estigmas que mais tocam os policiais é o de ser ponderador. Durante o 

CFO, os ponderadores são mal vistos pelos superiores e pelos próprios colegas, e acabam 

sofrendo retaliações até que aprendam quando, quanto e como fazer uso da palavra. De 

acordo com Muniz (1999, p. 90),  

 

Na experimentação da vida aquartelada, parece haver pouco espaço para a 

adoção da palavra como um recurso estratégico de mediação ou como um 

artefato de livre circulação: a palavra é, via de regra, distribuída e sopesada 

de uma forma hierarquizada. As cotas e a permissividade que ordenam o 

“falar” e “o que se pode dizer” espelham a estrutura verticalizada das 

patentes. De certa maneira, a palavra costuma ser acionada como uma 

instância reativa, isto é, como um expediente de emissão tão-somente de 

respostas, seja na interação com os oficiais superiores, seja no contato com o 

cidadão. Um tipo de procedimento discursivo em nada estranho para atores 

que foram cuidadosamente adestrados para “não fazer questionamentos” e 

produzir resultados imediatos “evitando a conversa”, quase sempre 

entendida como um prenúncio para o bate-boca e para o descontrole. A arte 

da retórica ou da construção de uma arquitetura argumentativa tende a ser 

compreendida, salvo raras exceções, como um tipo de mascaramento da 

premência dos fatos, uma espécie de fuga planejada de algo mais 

imprescindível - a tomada de decisão. Ela se apresentaria como um artifício 

com sinal negativo; uma forma capciosa de engano ou de falseamento do 

real, cujo propósito seria o adiamento de intervenções e de iniciativas 

consideradas, do ponto de vista policial, urgentes e necessárias.  

 

Assim, “talhados para agir”, a fala é desestimulada, sobretudo no período de formação. 

Uma das entrevistadas falou sobre a necessidade da rapidez na ação, sem muita conversa. 

Segundo ela,  

não se tem tempo para pensar, porque a ocorrência não espera: tem que 

haver “tomada de decisão, gerenciamento. Você tem que tomar atitude! 

Pense rápido e tome atitude já! Não tem tempo para pensar. Então você tem 

que trabalhar uma forma de, surgiu uma situação de risco, você tem que 

trabalhar que você precisa ter uma resposta rápida” (Esmeralda, 2º Tenente, 

com 12 anos de serviço).  

 

Usada de forma autorizada e segura, a palavra serve para emitir e receber missões, 

ordens, instruções, notificações e responsabilidades. Além disso, usado parcimoniosamente, o 

expediente discursivo “é apresentado para o mundo externo como uma das muitas 

demonstrações do caráter sedutor da etiqueta e das cortesias militares” (MUNIZ, 1999, p.91). 

Assim como o uso da palavra, os gestos também devem ser comedidos. A postura 
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ereta aprendida e internalizada pelo exercício da ordem unida, o cuidado com a apresentação 

pessoal, o uniforme sempre limpo e impecavelmente passado, sapatos engraxados, barba feita, 

cabelo cortado (ou bem preso, no caso das mulheres), também fazem parte dos ensinamentos 

da Academia, para serem incorporados como componentes do repertório comportamental 

peculiar dos militares.   

O zelo pela boa conduta também é imensamente valorizado, desde o momento do 

ingresso na Corporação. Ainda de acordo com Muniz (1999, p. 95), a conduta do policial 

militar: 

É anunciada como o “grande diferencial” que permitiria destacar o PM de 

outros servidores públicos e demais atores do universo civil. Pode-se dizer 

que “a conduta esperada do policial militar” consiste em um lugar ritual 

privilegiado para encenar a aceitação e o orgulho do pertencimento, para 

exibir a honra e a distinção não apenas para o mundo externo mas, 

principalmente, para dentro da própria PM. O zelo por uma conduta militar 

querida como “exemplar” e o esforço cotidiano realizado para o seu 

aprimoramento, servem como instrumentos de contraste entre os policiais 

militares. São acionados como uma importante referência simbólica para 

todos os integrantes, um requisito indispensável para a aquisição de prestígio 

junto aos superiores e para legitimar o emprego carismático e meritório da 

liderança. Tem-se, pois, uma rigorosa pedagogia voltada para produção de 

comportamentos uniformes que, ao mesmo tempo, propicia dinâmicas 

internas sutis de diferenciação. 

 

De fato, desde o período de formação, a conduta serve para identificar aqueles 

profissionais mais obstinados a cumprirem suas funções com afinco. Notadamente, alguns 

oficiais são apontados como referência dentro da Corporação, justamente pelo visível esforço 

em busca do aprimoramento, e pelo exercício da liderança através do exemplo, o que confere 

legitimidade ao prestígio que adquire perante os subordinados, pares e superiores.  

Outro ponto importante a ser destacado é o a autora chamou de “orgulho do 

pertencimento”. Todos os entrevistados demonstraram sentir orgulho por fazerem parte do rol 

de oficiais da polícia militar. Alguns foram mais explícitos, afirmando que mesmo nunca 

tendo pensado em ser policial militar, com o passar do tempo, aprenderam a gostar da 

profissão. Uma delas explicou que estaria arrependida se tivesse feito outra escolha:  

Atualmente, eu não me imagino fazendo outra coisa. Hoje eu sou oficial da 

Polícia Militar de Sergipe, e provavelmente eu estaria arrependida se eu 

estivesse, na época, ficado na seleção do mestrado, ficado fazendo mestrado 

aqui, ou se eu estivesse na administração. (Clara, 2º Tenente, com 6 anos de 

serviço). 

 

Nunca é demais lembrar que a pedagogia voltada para produção de comportamentos 

uniformes tem presença marcante nos cursos de formação militar. E isso é nítido durante o 
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CFO. Do uso do uniforme ao exercício da ordem unida, passando pelos “padrões de cama” e 

pelo corte de cabelo, tudo é milimetricamente controlado pelos regulamentos e pela vigilância 

constante. Comportamentos que são considerados desviantes dos padrões estabelecidos pela 

Academia são reprimidos, ao passo que as condutas tidas como exemplares são exaltadas. 

Isso fica claro na fala da entrevistada: “Momentos de punição coletiva, isso também foi bom. 

Porque você aprende a trabalhar em equipe. O espírito de corpo nessa hora ficava presente, 

porque se um falhasse, todos pagavam, sem piedade” (Clara, 2º Tenente, com 6 anos de 

serviço). 

Por isso, tudo o que se faz na Academia é observado, vigiado e corrigido. Qualquer 

deslize é penalizado, geralmente com a cassação da licença no final de semana. Embora seja 

algo considerado normal entre os alunos, ficar preso no quartel durante o final de semana 

representa um sofrimento grande, pois, o final de semana é o momento de descontração, de 

sair um pouco da rotina “enquadrada” da caserna. Essa vida demasiadamente controlada 

contribui com o status de “curso sofrido” que o CFO ostenta. 

Passar por um curso como este certamente produz algum efeito sobre a vida dessas 

pessoas, seja pelo fato de ser realizado em outro Estado, seja pela carga de atividades diversas 

e específicas contempladas em seu currículo. Visando compreender esses efeitos, questionei 

sobre a importância do CFO para a formação deles. Todos os entrevistados afirmaram que ter 

passado pelo CFO foi muito importante, principalmente para o seu crescimento pessoal.  O 

crescimento profissional, além do pessoal, também foi registrado pela maioria deles, setenta 

por cento. Entre as falas mais contundentes, destacamos a seguinte, em que o entrevistado 

explica a importância do CFO sob o seu ponto de vista: 

 

Crucial. Um divisor de águas.  É inadmissível que alguém seja oficial da 

polícia sem passar por um curso de formação de oficiais, porque o meio 

militar tem uma cultura muito própria. E você pega alguém que vem de uma 

sociedade cujos valores e a cultura são outras e insere em outro mundo. É 

necessário um período para que essa pessoa seja apresentada à sua nova 

cultura institucional. E aí, imaginar que alguém possa acompanhar 

devidamente e servir à instituição sem conhecer esse caldo cultural que ela 

está permeada é impossível, impossível! Alguém diz, ah, mas nós 

poderíamos muito bem utilizar o profissional já formado da área de direito, 

fazer um cursinho de adaptação de alguns meses e ele ser oficial. Isso seria 

terrível, na minha ótica. Até porque nós temos uma atividade que é assim 

exigente, exige, inclusive, além da tenacidade física, exige coragem, 

disposição, desprendimento. E a Academia é muito eficaz para isso, para dar 

esses valores que o civil não cultua. Ele pode até ter, ele pode até ter uma 

predisposição a isso, mas ele não cultua, aquela coisa de “eu sou capaz, eu 

posso enfrentar e sobrepujar!” O que uma pessoa da cultura civil normal 

tende a, no início, se amofinar, tende a, no início, se entender incapaz 



102 

 

 

 

daquilo.  Eu vou dar um exemplo bem simples, controle de distúrbio civil. 

Então, você imagine alguém que fez o curso de direito e que passou por um 

pequeno cursinho de adaptação, frente a uma facção de tropa que está prestes 

a enfrentar um distúrbio civil, então, essa pessoa muito provavelmente, não 

terá o desprendimento, o destemor, a coragem de ir lá, e tudo isso 

raciocinando, gerindo, liderando uma fração de tropa, então, para mim, é 

crucial (Mateus, Tenente-coronel, com 22 anos de serviço). 

 

Ultimamente, tem-se discutido a possibilidade de que o concurso para o CFO em 

Sergipe tenha como requisito o diploma do curso de Direito, o que transformaria o CFO num 

curso mais curto, em que seriam passados apenas os conhecimentos técnicos da área policial, 

já que o profissional já estaria ingressando com conhecimentos jurídicos. No entanto, para o 

entrevistado acima, assim como para muitos, isso seria um erro. Para ele, a experiência do 

CFO não dá ao profissional apenas conteúdos formais, mas, principalmente, conteúdos 

informais que proporcionam a incorporação dos valores culturais da Instituição. Por isso, o 

tempo de permanência no CFO é considerado tão importante, para que tais valores possam, de 

fato, serem incorporados. 

Independentemente de onde o CFO é realizado, ao que tudo indica, ele cumpre muito 

bem o papel de tornar seus participantes mais fortes, resistentes às adversidades que serão 

encontradas durante o exercício profissional, através da incorporação dos valores que são 

cultuados pela Corporação.  

Algumas características como cautela, paciência, resiliência33, previsão e 

responsabilidade, foram destacadas como adquiridas, ou apuradas, durante o CFO. A 

capacidade de ouvir sem responder, a necessidade de aprender a “se virar”, a impossibilidade 

de renunciar às responsabilidades, foram apontadas como algumas das lições aprendidas 

durante o Curso. Por isso, a maior parte dos entrevistados afirmou que, mesmo muito jovens, 

tiveram que assimilar tudo o que aprenderam, sentindo-se mais maduros ao final do processo.  

 

Muda a questão de [...], principalmente, disciplina consciente, de você ter 

que ser responsável. Você vai pra uma Academia, morar sozinho, um jovem 

ainda, adolescente, vinte anos, ainda naquela fase de transição, então muda 

tudo, o fato de você ser dado, empurrado àquela responsabilidade e você dar 

um retorno, eu acho que é importante, é uma quebra de paradigmas muito 

forte, muda você muito rápido. O amadurecimento do CFO nesses três anos, 

ele é acelerado, acho que três anos vale por dez de amadurecimento, em 

termos de responsabilidade, principalmente (Lucas, 1º Tenente, com 14 anos 

de serviço).  

 

                                                 
33 Resiliência é a capacidade de o indivíduo lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de 
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Quando questionado sobre a qualidade do CFO, setenta por cento dos entrevistados 

considerou de boa qualidade. Já os outros trinta por cento disseram que seu Curso deixou a 

desejar no aspecto técnico. Para os oficiais formados pela Bahia e por Alagoas, o treinamento 

operacional oferecido no seu Curso foi insuficiente, para que eles se sentissem preparados 

para atuarem na rua. Os oficiais afirmaram que aprenderam a atuar operacionalmente somente 

depois de formados, com a prática, durante o serviço. Para o oficial formado pela Paraíba, em 

seu Curso houve falta de organização, instrutores despreparados e muita aula vaga.  Um fato 

que chamou a atenção foi que o CFO da Paraíba foi bem avaliado por outro entrevistado, que 

curiosamente, pertence à mesma turma. Acredito que a diferença esteja na expectativa de cada 

um desses oficiais. Diferentemente daquele que bem avaliou o CFO da Paraíba, aquele que 

criticou, serviu como soldado na PMSE durante três anos, acumulando alguma experiência 

em serviços de rua. Já tendo passado por curso de formação de soldados, o oficial nutriu altas 

expectativas com relação ao CFO, que acabaram sendo frustradas. 

Ainda buscando compreender o que os oficiais pensam sobre uma formação que possa 

ser considerada eficiente, questionei sobre o que não pode faltar na formação dos oficiais, que 

fatores contribuem para uma formação de qualidade. Aqui as respostas foram diversas. Por 

ocupar funções de comando, os conhecimentos sobre gestão, entender o funcionamento da 

máquina administrativa e o conhecimento da própria Corporação foram considerados 

fundamentais. O conhecimento técnico-operacional também apareceu como importante foco 

para onde a formação deve convergir. Aliado aos outros saberes, o conhecimento jurídico 

apareceu na maioria das respostas, seja para embasar a atuação policial na rua, seja para 

estabelecer os limites da atuação administrativa da Corporação. A disciplina e a hierarquia 

também foram consideradas importantes. Além disso, valores como humildade, conduta ética 

e humanista também foram apontados como imprescindíveis na formação e no exercício 

profissional dos oficiais da PM. Seguem algumas falas que traduzem o pensamento dos 

entrevistados: 

 

Você precisa aprender a ser gestor. Então eu acho que uma coisa essencial 

na formação do oficial é a parte que lhe prepara para trabalhar com a 

administração, com recursos humanos, com gestão financeira, orçamentária 

[... ], porque você passa a ser o administrador de um determinado local. 

Então, você lida com as pessoas daquele local, você lida com a estrutura 

daquele local, você tem que conhecer um pouco de noções de recursos 

materiais, de como você vai administrar aquilo ali, o controle do patrimônio, 

por exemplo. Você passa a ser responsável pela manutenção, pela 

conservação daqueles equipamentos que lhes são confiados, da carga 

                                                                                                                                                         
situações adversas. 
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daquela unidade, você passa a trabalhar com planejamento estratégico, você 

começa a estabelecer metas [...], por isso, é muito boa essa noção de 

administração nos cursos de formação de oficiais. (José, Capitão, com 15 

anos de serviço). 

 

Não pode faltar um bom embasamento legal, que estabeleça até onde você 

tem que ir e de onde você não pode passar. Porque isso é muito difícil, 

muito,  muito difícil. Se você não faz, você prevarica, se você vai além disso, 

você abusa. (Pérola,  1º Tenente, com 12 anos de serviço). 

 

Eu acho que a disciplina que eu aprendi, ou que eu passei a ter mais, também 

é muito importante, não é menor, sabe? Acho que algumas coisas que a 

gente é capaz de realizar na instituição, ainda se devem à disciplina que a 

gente tem. Tem alguns colegas que nunca trabalharam em outro lugar que 

não fosse a polícia. Eu já tinha trabalhado antes. Eu acho que quando você é 

disciplinado, você tem essa noção de hierarquia, e hierarquia está em todo 

canto, não é? Mas, quando você consegue compreender isso, que você 

sempre obedece a alguém, e que você tem um compromisso e 

responsabilidade de orientar as pessoas a fazerem determinadas coisas, de 

determinada forma para que tudo aconteça bem. Eu acho que isso também é 

fundamental. (Pérola,  1º Tenente, com 12 anos de serviço). 

 

Com relação às peculiaridades dos oficiais da PMSE, a reclamação mais frequente é o 

fato de que ao final do CFO, oficiais formados por academias diferentes – que, obviamente, 

possuem critérios de avaliação diferentes – farão parte de uma única turma e terão que ser 

reclassificados pela média geral intelectual. Ocorre que a média intelectual vai influenciar na 

carreira do policial durante toda sua trajetória profissional, já que esse é um dos mais 

importantes critérios para a promoção. Isso vai definir qual(is) integrante(s) da turma será(ão) 

promovido(s) primeiro. Isso pode ser determinante para a carreira desse profissional, caso não 

haja vaga para toda a turma, o que tende a acontecer, à medida que vai se aproximando do 

topo da carreira. Por esse motivo, muitos oficiais sergipanos defendem que a PMSE deveria 

ter sua própria Academia de formação de oficiais. Outro argumento para isso seria a 

necessidade da padronização de procedimentos, como abordagem feita nas ruas, já que cada 

Estado adota métodos diferentes em virtude das peculiaridades regionais. Mas, enquanto isso 

não acontece, os oficiais sergipanos continuam sendo formados por escolas de outros Estados. 

Ao que tudo indica, toda a rotina do CFO, inscrita num contexto em que a cultura 

policial-militar prevalece e direciona todo o resto, tem um peso muito grande na formação dos 

oficiais. Embora o currículo formal tente imprimir novos paradigmas para a formação 

policial, os ingredientes do currículo oculto acabam deixando marcas mais profundas e 

duradouras do que os próprios componentes curriculares ministrados em sala de aula.  
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5.7 OS “CEM DIAS” E A FORMATURA 

 

Ao se aproximar do final do Curso, os alunos passam a fazer uma contagem 

regressiva. Então, faltando cem dias para a formatura, a Academia promove uma festa que 

anuncia que a formatura está próxima, quando se celebra a saída dos veteranos do rol de 

alunos e antecipa seu ingresso no rol do oficialato. Nesse momento, o sofrimento começa a 

dar lugar à alegria da conquista. É uma fase de adaptação à nova realidade que está por vir. 

Também é o momento de sair da “proteção” da Academia (onde em cada serviço do estágio, o 

cadete é acompanhado por um oficial), e assumir as responsabilidades da “vida real” (onde as 

operações não serão mais simuladas). É nessa hora que começam os rumores de inutilidade da 

Academia: “Sabe aquilo tudo que você aprendeu na Academia? Esqueça!” Não que os 

conhecimentos adquiridos no CFO não sirvam para nada, mas a prática dará os “macetes” que 

nenhuma Academia vai oferecer. (RUDNICKI, 2007, p. 41).  

Uma entrevistada relatou que nesse momento ela pensou:  

Meu Deus, eu não sei de nada! Eu passei três anos aqui e eu não estou apta, 

sabe? Mas, depois, quando as coisas foram acontecendo, quando eu fui indo 

trabalhar em vários lugares [...] e aí cada lugar que eu ia parece que tinha 

uma coisa assim na gavetinha que dava um subsídio para mim [...].  Você 

não aprende tudo, apesar de ser [...], é generalista, ninguém aprende tudo e 

ninguém ensina tudo, você tem que ir buscar. Mas, parece que eu sabia onde 

ir procurar, sabe? E isso é uma das coisas que eu considero interessante na 

formação do oficial (Pérola, 1º Tenente, com 12 anos de serviço).   

 

Então, a partir desse momento, toda atenção se volta para o futuro, afinal, a formatura 

está próxima. Cada dia é menos um dia!  

Também conhecida como baile da Espada, a formatura é o momento mais esperado do 

CFO. É a hora de celebrar a conquista da vitória, por ter conseguido resistir a tudo para 

receber a tão sonhada espada, símbolo do oficialato. A espada é a arma do oficial. Ela será 

usada em praticamente todas as solenidades que o oficial participar.  

Ao receberem a espada, os recém-formados prestam o compromisso, fazendo o 

seguinte juramento: “Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de […], prometo regular a 

minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a 

que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial-militar, à manutenção 

da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida.” Esse 

juramento é bastante representativo para ilustrar o sentimento dos policiais diante da 

profissão. Um profissional que jura defender o próximo, mesmo com o risco da própria vida, 

é algo bastante nobre e incomum. Não é qualquer pessoa que tem coragem de submeter-se a 
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um juramento como este. Por isso, os treinamentos não são leves, e as pressões, menos ainda. 

As cobranças não são apenas internas, mas também externas, pois a sociedade é pouco 

tolerante quanto às falhas dos policiais. Então, ao serem cobrados pela sociedade, pelos 

órgãos fiscalizadores e pela imprensa, os policiais também se cobram.  

Além disso, a idealização de policial como herói apresentada nos filmes contribui para 

a manutenção dessa (auto)imagem. Não é à toa que por diversas vezes durante o CFO muitos 

instrutores sugerem a exibição de filmes como “Homens de Honra” e “Até o Limite da 

Honra”, buscando inculcar valores como força, determinação, perseverança. Por isso, a 

profissão nobre por natureza, é supervalorizada por seus integrantes.  

Passada a “prova de fogo” que é o primeiro ano, com seus ritos de passagem; o 

segundo ano, com toda sua carga de treinamento técnico; e o terceiro ano, com os estágios 

operacionais e os ritos de iniciação ao oficialato, o veterano finalmente estará pronto para 

torna-se, de fato, um oficial. Assim, a formatura apresenta-se como a consagração daquele 

que se torna oficial como membro da Corporação. 

 

 

5.8 MAS, AFINAL, O QUE REPRESENTA O CFO?  

 

 A pouca experiência que acumulei durante esses anos de trabalho com formação 

policial contribuíram para que eu formulasse algumas hipóteses com relação aos caminhos 

que seguem os cursos de formação policial-militar. A meu ver, o CFO é um grande ritual, que 

inicia, adapta e transforma um indivíduo em oficial da Polícia Militar, com todas as 

implicações que isso requer.   

Como vimos, muitos ingredientes fazem parte desse processo. É preciso alcançar a 

média em todas as disciplinas teóricas e práticas; cumprir com todas as obrigações da rotina, 

como fazer faxina, fazer a barba diariamente, cuidar do uniforme, engraxar os coturnos etc.; 

praticar esportes e participar dos jogos acadêmicos; zelar pelo bom comportamento; cumprir 

as escalas dos estágios operacionais durante os finais de semana; enfim, cumprir todas as 

regras, formais e informais. E tudo isso, sob pressão, na maior parte do tempo. Por isso, 

passar pelo CFO não é fácil.    

De acordo com uma entrevistada, “os alunos-oficiais passam três anos exercitando a 

paciência. Para ela, o CFO é um teatro muito exagerado do que é o militarismo” (Aurora, 2º 

Tenente, com 9 anos de serviço).  

A Academia é um lugar – seja lá onde for – onde o militar será submetido a inúmeros 

testes em que precisa provar sua capacidade de resistir às pressões e às dificuldades sem 
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fraquejar, sem demonstrar qualquer tipo de medo ou incerteza. Os três anos do curso são 

recheados de atividades – extracurriculares – que tem o objetivo de capacitar os participantes 

na arte de serem mais fortes, mais pacientes, mais resistentes, mais resilientes. 

Em alguns momentos eu mesma – assim como muitos colegas, homens e mulheres – 

cheguei a duvidar que seria capaz de realizar determinadas atividades, como caminhar por 17 

horas seguidas na região da Chapada Diamantina, na Bahia, carregando uma mochila que 

continha todos os itens que seriam usados por mim naqueles quatro dias de acampamento, 

incluindo uma barraca. Tendo feito apenas quatro paradas durante todo o dia para realizar 

refeições, que não duraram mais do que uma hora cada, eu e mais uma centena de colegas, 

divididos em quatro grupos, completamos aproximadamente vinte quilômetros de caminhada 

em um único dia. Nos quatro dias, foram aproximadamente sessenta quilômetros de trilha por 

mata a dentro, subindo e descendo as íngremes montanhas daquele terreno. Ultrapassamos os 

limites físicos e psicológicos, superamos as dores do corpo e da alma, e apenas caminhamos, 

sem mais pensar em nada, além do momento em que chegaríamos no local do descanso. Se 

alguém tivesse descrito tudo o que iríamos realizar naqueles dias e me perguntasse se eu 

achava que seria capaz de fazer, certamente a resposta seria um redondo não. Felizmente, 

ninguém perguntou!  

O certo é que, após esse período, não há quem duvide do quanto é forte, do quanto é 

capaz de resistir às dificuldades que irão encontrar ao longo da carreira, e da vida. Não há 

quem não se sinta mais forte e preparado para enfrentar qualquer adversidade.  Essa foi, sem 

dúvida, a experiência mais marcante na minha formação. Obviamente, cada um vive essa 

experiência de um jeito particular. Mas, para a maioria, o CFO é marco divisório em suas 

existências, exercendo um papel fundamental na transformação de indivíduos em oficiais da 

Polícia Militar.  

 

5.9 O QUE SIGNIFICA SER OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR 

 

Ser oficial de instituições militares sempre representou status social. Além da mística 

representada pelo uniforme, pelas solenidades militares ou pelo encantamento de tornar-se 

uma “autoridade”, somente o oficial tem a possibilidade de chegar ao topo da carreira, de 

comandar instituições, cuja tradição as coloca em posição de destaque. As propagandas que 

conclamam jovens a ingressarem na carreira militar estão por toda parte: “Ser oficial é mais 

que uma carreira, é um ideal” (RUDNICKI, 2007). 

Para os próprios oficiais, ser oficial da Polícia Militar tem muitos significados. Para a 



108 

 

 

 

maioria, isso implica assumir grandes responsabilidades. Para outros é a realização de um 

sonho, uma conquista, como podemos perceber nas falas a seguir: 

 

Mas, ser policial para mim, representa que eu sou forte, que eu consigo, que 

eu cheguei até aqui, porque passei por várias barreiras e eu conseguir. Então, 

não tenho mais medo com relação ao que eu posso crescer, ao que eu posso 

ser, porque se eu quiser, eu vou conseguir. Então, ser oficial para mim 

representa isso, representa força, e representa uma resposta para muitas 

pessoas. Eu não precisei ir lá para dizer, mas chegar até aqui, eu respondi a 

várias pessoas que não acreditavam, que achavam que eu não ia conseguir. 

Então ser oficial até agora tem sido realmente uma conquista para mim, uma 

conquista muito grande! (Flora, 2º Tenente, com 12 anos de serviço).  

  

Pra mim é um sonho. [...] Estar num local que a gente sempre quis, estar 

fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer, para mim é excelente. Não tem 

realização maior do que isso. (Aurora,  2º Tenente, com 9 anos de serviço).  

 

Uma responsabilidade, porque às vezes não é você chefiar, mas você 

conseguir liderar, conseguir trazer para junto de si os policiais, às vezes é 

complicado, porque também tem uma barreira. Ah, é uma mulher que está 

mandando em mim. [...] Eu acho que a responsabilidade é grande, é um 

desafio. (Clara,  2º Tenente, com 6 anos de serviço).  

 

Ser oficial da polícia militar é conduzir, liderar, dar o exemplo. É ter um 

compromisso muito maior, além daquele que todos nós, militares, temos. 

Então, o compromisso do policial militar é enorme. E o compromisso do 

oficial é muito maior. Porque, além do compromisso que o policial militar 

tem com a sociedade, naquilo que é nossa missão constitucional, naquilo que 

exige o risco da nossa integridade física, do risco da nossa vida, ainda há, 

para o oficial, a exigência de liderar, muito mais que chefiar. Chefiar basta 

ter um título, exige-se do oficial a liderança, que ele consiga, com seu 

exemplo, com sua ação, conduzir homens, muito diferentes, do que 

simplesmente ostentar uma patente, receber um pouco melhor e ter, vamos 

dizer assim, o status de oficial. (Mateus, Tenente-coronel, com 22 anos de 

serviço).   

 

  

Mas, uma vez, o sentimento de superação aparece nas falas, principalmente das 

mulheres. Além disso, o fato de ocupar uma posição de comando numa Instituição 

tradicionalmente e majoritariamente masculina se apresenta como um desafio para as 

mulheres. A necessidade de exercer a liderança, sobretudo através do exemplo, é considerado 

como imprescindível à posição de oficial. O exercício da profissão como sacerdócio também 

foi registrado por um dos entrevistados. Para ele, ser oficial da polícia lhe dá a oportunidade 

de servir ao próximo, de ajudar as pessoas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao iniciar essa jornada, muitos caminhos se faziam possíveis. Ingressei no Mestrado 

em Educação com a intenção de estudar o Curso de Formação de Oficiais a partir da trajetória 

de mulheres oficiais. No entanto, ao longo do processo, mudei de ideia. Então, resolvi 

reformular o projeto, de modo a olhar para o rol de oficiais, que passou a ser composto 

também por mulheres a partir de 1989.  

Atraída incialmente pela perspectiva de gênero, os aspectos que tratam da mulher na 

Polícia tiveram seu espaço reservado em um dos capítulos que compõem essa dissertação. 

Começando pelos aspectos históricos de contexto do ingresso da mulher nas forças policiais, 

investi também em questões que tratam sobre o modo como elas vivem o Curso de Formação 

de Oficiais, e sobre o espaço ocupado por elas numa Corporação dominada pelos homens. 

Vimos que a inserção de mulheres na PMSE seguiu um padrão nacional, que, de uma maneira 

geral, foi acompanhada de restrições impostas pelas representações sociais da mulher. Os 

estereótipos femininos, segundo os quais as características “naturais” das mulheres não 

favorecem seu emprego como policiais, principalmente nas chamadas atividades operacionais, 

continuam servindo como justificativa para a exclusão delas das atividades consideradas mais 

nobres dentro da Corporação. De acordo com as entrevistadas, as mulheres precisam superar 

ainda mais barreiras do que os homens para permanecerem no CFO, precisam provar que são 

tão capazes quanto seus colegas do sexo oposto,  já que se sentem  testadas a todo momento. 

Estando na condição de oficial da PMSE, e trabalhando há alguns anos com formação 

policial, preciso registrar que não tive dificuldades em compreender a linguagem (e até os 

gestos e olhares) dos entrevistados enquanto falavam da sua trajetória acadêmica e 

profissional. Por outro lado, falar de assuntos ligados à estrutura da qual fazemos parte tem 

seus desafios. É preciso tomar cuidado com o uso de palavras inadequadas, assuntos sigilosos 

ou delicados. Sei que isso faz parte das preocupações de qualquer pesquisador. Mas, quando 

se trata de uma Corporação como a Polícia Militar, a atenção deve ser dobrada. Por isso, fui 

cautelosa, sem, contudo, comprometer os objetivos do estudo.  

Ciente dos meus desafios, fui a campo. Além da revisão bibliográfica, iniciei a busca 

pelas fontes para a composição da parte histórica. Essa foi uma das etapas mais trabalhosas e 

prazerosas desse trabalho. Primeiro, tive que organizar os documentos que iria pesquisar, já 

que eles ainda não tinham sido transferidos para o arquivo da Polícia. Em seguida, parti para a 

pesquisa propriamente dita. Rever esses documentos foi como fazer uma visita ao passado. 
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Além disso, a possibilidade de organizar esse passado funcionou como um elemento que 

motivou todo esse trabalho, desde a primeira até a última etapa. Confesso que não era apenas 

o leitor que precisava descobrir que caminhos a Polícia Militar percorreu até que se 

desenhasse um CFO com a atual formatação. Eu também precisava.   

Por fim, como cerne do trabalho, os resultados da pesquisa foram apresentados no 

último capítulo, que aborda todas as etapas que compõem o CFO, desde a chegada e o 

processo de estranhamento até a formatura, passando pelo internato e pelos ritos de passagem. 

Vimos que a formação do oficial é composta não só pelos conteúdos ministrados durante as 

aulas, mas – e principalmente – por tudo que se vive cotidianamente. Além das matérias e 

atividades curriculares, o CFO é composto por outras atividades extracurriculares bastante 

valorizadas, como a participação em olimpíadas militares, torneios esportivos, ensaios para 

solenidades militares em datas comemorativas, marchas e acampamentos e jornadas, instrução 

policial-militar (teatro de operações), além dos estágios profissionais nas unidades da PM.  

Com efeito, há uma pedagogia voltada para a uniformização de práticas, 

procedimentos e comportamentos durante todo o Curso, de modo a produzir a 

homogeneização desse profissional. O apelo ao cumprimento incondicional de normas e 

regulamentos, além do respeito às regras não escritas, é reflexo de um modelo de polícia 

voltado para a burocratização e militarização, com ênfase no comportamento profissional 

legalista, como afirma Poncioni (2012). “Tudo isso, contribui para a transformação de 

indivíduos em membros da PM, na condição de oficiais”.  

É válido registrar que as Polícias Militares ainda não encontraram um caminho seguro 

e viável para formar seus oficiais, que possa atender às demandas da sociedade, e que, ao 

mesmo tempo, liberte-se das amarras das Forças Armadas. Durante o CFO, faltam incentivos 

para que os futuros dirigentes da Corporação possam ter uma visão mais crítica sobre a 

segurança pública. Essa visão só é adquirida com o tempo, em cursos de Pós-graduação, e ao 

longo de sua vivência no exercício profissional. Ao mesmo tempo, sobram ingredientes que 

tornem o Curso mais difícil, para que ele possa continuar ostentando o título de “curso 

sofrido”. Ao que tudo indica, o modelo de oficial que o CFO tenta formar tem como 

referencial um profissional preparado tecnicamente, mas, sobretudo, “guerreiro”, destemido, 

fiel às normas e regulamentos e altamente disciplinado. 

O CFO é um curso extenso, com componentes curriculares que procuram suprir 

basicamente os alunos-oficiais de informações e treinamentos necessários ao desempenho de 

suas funções. Todas as atividades (formais e informais) que compõem a rotina do CFO estão 
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carregadas de valores e crenças próprios da cultura policial-militar, as quais passam a ser 

incorporados ao comportamento dos alunos, contribuindo significativamente para forjar a 

identidade dos militares. Como grande ritual que inicia, adapta e transforma um indivíduo em 

oficial da Polícia Militar, o CFO torna-se um dispositivo eficaz no cumprimento do seu papel, 

reproduzindo os padrões culturais vigentes na Corporação.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

A pesquisa A Formação dos Oficiais da Polícia Militar de Sergipe, realizada por 

Amanda Freitas dos Santos Tobias, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal de Sergipe (UFS), sob a orientação da Profª. Drª. Ana Maria Freitas 

Teixeira, da mesma instituição, tem por objetivo de investigar a formação dos oficiais da 

Polícia Militar de Sergipe.  

Para a coleta de dados serão utilizadas análise documental e entrevistas narrativas que 

poderão ser gravadas, se houver consentimento dos participantes e da instituição. É garantido 

aos participantes total sigilo quanto ao seu nome e eventuais informações confidenciais. Os 

dados coletados serão analisados e divulgadas por meio de relatórios e de trabalhos e artigos 

científicos. 

 

Diante disso, eu,___________________________________________________, 

C.I_______________________, aceito participar da pesquisa “A Formação dos Oficiais da 

Polícia Militar de Sergipe”. 

A minha aceitação é totalmente livre de qualquer tipo de constrangimento e se dá nas 

seguintes condições: 

1. Pelo presente termo me disponho a participar da entrevista narrativa aplicada pela 

pesquisadora com vistas a subsidiar o trabalho por ela realizado; 

2. Autorizo o uso desses dados para análise e elaboração do estudo de mestrado da 

pesquisadora; 

3. Autorizo a divulgação dessa análise, em periódicos especializados, livros e em 

congressos científicos, desde que seja mantido o meu anonimato; 

4. Possuo, a qualquer tempo, o direito ao acesso de informações sobre procedimentos, 

riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para prestar os esclarecimentos 

que se fizerem necessários; 

5. Possuo o direito de retirar-me da pesquisa no momento em que desejar; 
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6. Possuo a salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade dos dados informados; 

7. Declaro haver lido o presente termo e entendido as informações fornecidas pela 

pesquisadora e sinto-me esclarecido para participar da pesquisa; 

8. Tenho conhecimento de que em caso de quaisquer dúvidas sobre a pesquisa poderei 

entrar em contato pessoal com a pesquisadora ou, ainda, utilizar o seu email: 

freitas.amanda@gmail.com;  

9. Declaro, outrossim, que tenho conhecimento de que, no caso de surgirem problemas, 

em qualquer época, eu poderei contatar o COEP -Comitê de Ética em Pesquisa, 

localizado à ....................................... 

 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

 

 

Aracaju, _____/_____/2013 

 

 

 

 

 

Nome legível do entrevistado:_____________________________________________ 

 

Assinatura do entrevistado:_______________________________________________ 

 

Assinatura da Pesquisadora:______________________________________________ 

 

 

 

 

*Este documento possui duas vias, de igual conteúdo e validade, sendo que uma delas é 

destinada ao sujeito participante da pesquisa, sendo a outra arquivada pela pesquisadora. 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro para entrevistas 

 

 

1. Identificação:  

Nome__________________________________________________ 

Posto e função___________________________________________  

idade ______________  tempo de serviço_____________________. 

 

 

 

 

BLOCO I – O CAMINHO ATÉ A PMSE 

 

2. Poderia contar como nasce essa ideia de ser PM? (queremos saber: em que 

contexto a decisão é tomada; se foi difícil fazer essa escolha; se há uma tradição 

de policiais militares na família pressionando esse ingresso na Corporação) 

 

 

BLOCO 2 – O PROCESSO: CFO 

 

3. Como foi chegar no CFO pela 1ª vez já na condição de aluno? Lembra como 

foram esses primeiros momentos, esses primeiros meses? O que marcou esse 

momento?  (quero saber sobre a “semana de adaptação”, se teve trote, sobre as 

jornadas de instrução militar (exercícios de sobrevivência); e se a pessoa 

considera que eles são importantes para a formação e Por que). 

4. Pode contar como foram esses anos de CFO? (quero que fale do processo, das 

rupturas, dos choques, das dificuldades, desafios, se pensou em desistir em algum 

momento e porque não o fez, etc) 

5. Qual a importância do CFO para sua formação? O senhor (a) acha que ter 

participado do CFO produziu mudanças na sua vida? (queremos que ele fale em 

termos de tempo, do antes e depois do CFO, o impacto do CFO na sua vida 

pessoal e como policial) 

6. Quando pensa nesse tempo do CFO qual o balanço que o senhor (a) faz? (quero 

saber sobre como avalia a qualidade da formação, os pontos positivos e os pontos 

negativos do CFO). 
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7. Quais os fatores que o (a) senhor (a) considera determinantes para que a formação 

do oficial possa ser considerada eficiente? 

 

8. Escolha cinco palavras e numere-as, em ordem de importância, para o período de 

formação (CFO). Se preferir, acrescente outras palavras. 

 

(   )amadurecimento (   )direitos (   )postura 

(   ) autoridade (   )estudo (   )profissionalismo 

(   ) bom senso  (   ) ética (   )referencial 

(   )companheirismo (   )hierarquia (   )resiliência 

(   )coragem (   )inteligência (   )responsabilidade  

(   )dedicação (   )obrigações  (   )sacrifício 

(   )discernimento  (   )perseverança (   )serviço  

(   )disciplina (   )poder (   )superação  

  (   )técnica 

 

 

BLOCO 3 – PERCEPÇÕES SOBRE O INGRESSO DAS MULHERES 

 

9. O que pensa sobre o ingresso de mulheres na PMSE?  

10. Existem diferenças entre a forma com que homens e mulheres vivem o CFO? 

Quais? 

11. A PMSE sofreu modificações com o ingresso da mulher? Quais? 

 

 

BLOCO 4 – ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

12. Para o (a) senhor (a), o que significa ser oficial da PMSE? 
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APÊNDICE C 

 

 

Relação dos Oficias formados pela Escola de Formação de Oficiais de Sergipe 

 

RELAÇÃO DE OFICIAIS FORMADOS PELA ESFO-SE 

ANO NOME 

1953 

Francisco Xavier de Argolo 

João Barreto Mota 

João Martins Bezerra 

José Oliveira Silva 

Nilton dos Santos 

Reginaldo Alves da Silva 

1954 

Teódulo Antonio da Mota 

Antonio Mauricio de Melo 

Francisco Adalberto Menezes 

1955 

Milton Menezes 

Valdemar Gomes 

José Hunaldo dos Santos 

Manoel Alves dos Santos 

José Rosa Sobrinho 

José Viana 

1957 

Antônio Florencio Silva 

Pedro Linhares 

Nívio Matias 

Jair Carvalho Mendes 

Francisco Fernandes Santos 

1960 
Joel Vieira Rocha 

Miguel Pereira Ates 

1961 

Pedro Santos 

Joaquim Dias dos Santos 

Raimundo Alves de Oliveira 

Paulo José dos Santos 

Valdelino Souza Soares 

1962 

José Teodorio dos Santos 

Raimundo Lima da Silva 

Joaquim Rodrigues Lima 

Ademario Rodrigues do Nascimento 

José Milton dos Santos 

Wilson Ayres Doria 

José dos Santos 

Edgar Ferreira de Souza 

1963 

José Melo de Oliveira 

Florival Santos 

Manoel Messias Santos 
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Manoel Severino dos Santos 

1964 
Alfredo de Almeida Costa 

Manoel Messias do Nascimento 

1965 

Augusto Andrade de Morais 

Adelino Silva Filho 

José Batista dos Santos Filho 

José Edgar dos Santos 

André Lucas 

Aloisio Gomes da Silva 

José Sotero dos Santos 

Esmeraldo Dias de Souza 

Joselito Santos Bezerra 

Luiz Silvestre dos Santos 

Gervásio Pereira Lima 

1966 

Aurino Batinga dos Santos 

João Batista de Carvalho 

Francisco Batinga dos Santos 

Edvaldo Silva Santos 

José Enéas Filho 

Paulo Agripino dos Santos 

1967 

Miller Pereira Copeland 

Vivaldo José dos Santos 

Sergio Soares Santos 

Gecelio Santos 

José Anchieta Gumarães 

Diógenes Freire de Almeida 

Gilberto Rezende de Oliveira 

José Claudio da Silva Teles 

1968 

Roosevelt Vieira Lima 

Walter Menezes da Silva 

Antônio Vasconcelos 

Hélio Silva 

José Onotonio de Almeida 

Luiz Bastos Vasconcelos 

João Bosco Santos 

Waldemar Correia de Almeida 

Waldemir José dos Santos 

Nehemias Lima dos Santos 

Raimundo José Pinto 

José Aurelino Ramos 

Jaime Simões 

Antônio Claudio Soares 

Diógenes Souza 

Jorge José de Oliveira Santos 
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José Carlos Rocha 

José Augusto Pitanga 

Derosse Moraes de Almeida 

1969 

José dos Anjos 

Jacome de Souza 

Leosvaldo Vieira D. Matos 

Antonio Rafael dos Anjos 

Ademar Teles Alves 

Edvaldo Vieira Messias 

Messias Eugenio Carmo 

Luiz dos Santos 

1970 

Jairton Oliveira Santos 

Mark Clark Silva Andrade 

Benjamin Rodrigues Franklin 

Nivaldo Elias Barbosa 

Manoel Luiz Costa Santos 

José Carlos Simões 

Rubenval Lima dos Santos 

José Nicéas Brito 

Edirani Alves de Oliveira 

Edson Antônio das Mercês 

José Genivaldo Couto 

Élio Santos 

Luiz Carlos Silva 

Edmundo Silva 

José Domingos dos Santos 

Paulo Oliveira Santos 

Luiz Santos Barroso 

Eduardo Santos Brandão 

Vivecandido Almeida Santos 

Wellington Costa da Silva 

1971 

Osvaldo Santos Bezerra 

José Laécio Fontes 

Francisco de Assis Santos 

José Campos Correia 

Adilson Batista Santos 

José Euton dos Santos 

Clementino Moura da Silva 

Waldir dos Santos 

José Carlos Gonzaga de Jesus 

José Oliveira Santana 

José Adaildes Santos 

José Tadeu Cruz 

Nivaldo Pereira da Silva 
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Miguel Souza Santos 

1973 

Raimundo Santos 

José Francisco Costa 

Braz Atanázio dos Santos 

Adroaldo Menezes de Araújo 

Mehujael Colação Rodrigues 

José Rivaldo de Freitas 

Manoel Aloísio de Souza 

Jonas Barbosa Ribeiro 

Dinaldo Lima da Cruz 

Gesival Andrade Getrana  
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APÊNDICE D 

 

Quadro do Quantitativo de Oficiais da PMSE por ano e Unidade da Federação (Estado) 

em que foram formados  

Quantitativo de Oficiais da PMSE por ano e Estado de formação 

UF/ANO AL BA DF CE GO MA MG PB PE PR RJ RN RS SP EB ESFO-SE 

1950-1974                                139 

1976    16                             

1977-1984                                 

1985   2          1                    

1986              1                   

1987    2   1       1   1                

1988        1          1               

1989  1  2     1 1      30   

1990  1  

 

2 

 

1            

1991  1  

 

1 

 

1 

  

1         

1992  

 

 3 1    3 1         

1993  2       3          

1994 4 4     1  

 

 2        

1995 4 2     

 

 1  1        

1996 2 1  

 

2 

 

2 1 1  2   1     

1997 12 3  1    5 1  1  2 0     

1998 2 

 

     3 1  

 

 1 3     

1999 3 3 1     

  

 1        

2000 

 

  

 

3   4 3  1  

 

1     

2001 1   1 2   5 2          

2002 9   3 2   1           

2003 3    1 11 

 

2           

2004 5    3    13  2        

2005 12 

  

     8  1        

2006 11 8 1      

 

1 

 

       

2007  

 

                

2008  1                 

2009  

 

                

2010  8      9 

  

4 1 

  

    

2011  

 

     3 

     

1     

TOTAL 68 54 2 12 17 11 8 33 39 4 15 1 3 6  30 139 

 
*Entre os anos de 1977 a 1984 a PMSE não formou Oficiais. 
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ANEXO A 

 

Canção da Polícia Militar de Sergipe 

     

Letra: João Teles 

Música: Major Edeltrudes Teles 

 

Unidos ombro a ombro 

Fronte erguida, com riso altaneiro 

Marchemos para o progresso 

Nosso escudo é o pendão brasileiro 

Altivos com braços fortes 

Combatendo sempre o mal 

Somos bravos soldados de Sergipe 

Paz e justiça é o nosso ideal 

 

Avante, camaradas 

Da Polícia Militar 

Ergamos nossas vozes 

Em uníssono sem par 

Orgulhosos e vigilantes 

Lutemos noite e dia 

Trocando se preciso nossas vidas 

Por um Sergipe de paz e harmonia 

 

Unidos ombro a ombro... 

Avante, camaradas... 

 

Unidos ombro a ombro... 

Avante, camaradas... 

 

 


