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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo compreender os estudos de Direitos Humanos no contexto do currículo do Curso
de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia. A pesquisa foi realizada no ano de 2015 guiada pelo seguinte
problema: como os estudos de Direitos Humanos têm se apresentado no currículo vigente do Curso de Bacharelado em
Segurança Pública e Defesa Social Para atender aos objetivos da pesquisa e responder ao problema proposto foi
escolhida como metodologia para desenvolver o trabalho a pesquisa qualitativa do tipo documental, por entender ser
esse o melhor caminho a ser seguido com vistas a atender o quanto proposto. Ao longo da pesquisa verificou-se que
embora noticiado enquanto pilar na formação do oficialato baiano, os estudos de Direitos Humanos não estão
contemplados satisfatoriamente no currículo pesquisado.

Palavras-chave: Currículo. Educação em/para Direitos Humanos. Direitos Humanos e Polícia Militar.

ABSTRACT

The present work aims to understand the studies of Human Rights in the context of the curriculum of the Training Course
of Officers of the Military Police of Bahia. The research was conducted in the year 2015 guided by the following problem:
How have Human Rights studies been presented in the current curriculum of the Bachelor&39;s Degree in Public Security
and Social Defense In order to meet the objectives of the research and answer the proposed problem was chosen as
methodology to develop the qualitative research work of the documentary type, because it is understood that this is the
best way to be followed with a view to meeting what is proposed. Throughout the research it was verified that although
reported as a pillar in the formation of the Bahian officialdom, human rights studies are not satisfactorily contemplated in
the researched curriculum.

Keywords: Curriculum. Education in / for Human Rights. Human Rights and Military Police.

1 Notas iniciais

“[...] O que proponho, portanto, é muito simples: trata-se de refletir
sobre o que estamos fazendo[...]”. (ARENDT,2007, p.13).
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O trabalho ora apresentado é fruto da monografia de graduação em Pedagogia realizado na Universidade do Estado da
Bahia (UNEB), denominada Entre o prometido e o realizado: o currículo do curso de formação de oficiais (CFO) da
Polícia Militar da Bahia e os estudos de direitos humanos que envolveu em parceria intelectual, orientada e orientadora,
sendo agora reescrito a três mãos. As categorias investigadas foram: Currículo, Direitos Humanos (DH) e Polícia Militar.
Assim, o texto é resultado de inquietações e debates experimentados no fazer social (discursos e práticas-convergentes
e divergentes) de integrantes da corporação no que diz respeito à Educação em/para Direitos Humanos. Para além de
um estudo focado na gestão de currículo e a educação, a partir de uma pesquisa documental, a investigação buscou
desvelar as relações estabelecidas entre formação de Oficiais da PMBA e as implicações com estudos de DH.

Iniciar um texto com a instigante proposta de Arendt (2007), “refletir sobre o que estamos fazendo” não pode ser
considerado um simples pensamento, é antes uma posição política, sobretudo quando se trata de estudar Educação
em/para Direitos Humanos. Nesse campo do saber, estudos no Brasil ainda são recentes e acompanhados de processos
de negação de direitos - o quê contemporaneamente vem sendo reordenado pelos questionamentos dos sujeitos
integrantes da sociedade civil e membros das corporações militares.

O silêncio do ontem virou um forte eco para o futuro, que vem sendo construído hoje. A experiência da Ditadura Militar ao
longo de mais de vinte anos na história recente brasileira, havia nos condicionado ao silêncio, ao medo e à aceitação de
uma sociedade e, por conseguinte, de uma polícia pouco democrática (ou por momentos antidemocrática). Entretanto, a
reconstrução da democracia, com a emergência da Constituição Federal de 1988 (que se apresentou enquanto resultado
de um longo processo de negociação e discussão na sociedade civil) sacudiu as estruturas mentais e consequentemente
as estruturas comportamentais da coletividade no que diz respeito ao reconhecimento de direitos e garantias individuais
e coletivas.

Após o renascimento da democracia com a instalação do Estado Democrático de Direito e com o fim do regime militar no
Brasil, na década de 1980, houve a necessidade de reorientação do processo educativo no que diz respeito à formação
dos sujeitos para o exercício da cidadania. Ao mesmo tempo, a educação significa importante instrumento para a
modificação de situações de exclusão social (violência, fome, falta de moradia, desemprego, dentre outras violações) por
meio da inclusão do conhecimento. Desse modo, em todos os níveis escolares, a nova proposta para a política
educacional teve por missão, desconstruir a pedagogia do medo e do condicionamento, dando vazão a uma prática
pedagógica que liberta o pensar, que possibilita ao sujeito o direito de expressar-se, questionando e modificando a
estrutura social em que vive, enfim: praticando o exercício da cidadania. Nesse contexto, a temática dos Direitos, e
posteriormente dos Direitos Humanos, foi gradativamente introduzida com o intuito de auxiliar a educação para a
edificação de um novo modelo de sociedade, que ainda hoje é almejado. Assim, justifica-se a importância da
investigação apresentada.

Reconhecendo-se que na conjuntura atual a democratização de instituições ainda precisa ser perseguida com vistas a
construção/manutenção de um Estado Democrático de Direito (O’DONNEL, 2008) consolidado, torna-se imprescindível
que as instituições públicas, e como tal as polícias, reorganizem suas estruturas inclusive em termos educacionais com
vistas à construção de uma identidade profissional que atenda as demandas sociais. Nesse contexto, por exemplo, é
relevante a existência de currículos comprometidos com o reconhecimento dos direitos e garantias, buscando nos
estudos de Direitos Humanos a base da formação para o exercício da cidadania em todos os níveis educacionais, sendo
também indispensável para a formação dos profissionais da segurança pública, justiça e sistema prisional.

Com base nessas questões é que foi direcionada investigação do currículo (aqui, se apresenta um dos conceitos de
currículo, enquanto conjunto de componentes selecionados para a formação dos oficiais na PMBA, foram selecionados,
considerando também aqueles excluídos) que foi pensado para a formação dos profissionais de segurança pública
ostensiva. É com base em tais questões, que se investigou o nível de inserção do componente curricular Direitos
Humanos no Curso de Formação de Oficiais (Bacharelado em Segurança Pública e Defesa Social) da Polícia Militar da
Bahia. Vale registrar que o currículo analisado era o vigente, portanto imerso no contexto de um país no qual a
democracia é a forma de regime político reconhecido pela sociedade e legitimado pela Constituição Federal. Tal estudo
também visa colaborar com uma possível mudança na compreensão do perfil desejado na formação de Oficiais Policiais
Militares.

Em um recorte específico, nas discussões relativas aos Direitos Humanos e à Polícia Militar, a pesquisa aborda a
realidade da PM do Estado da Bahia. O motivo da escolha é o fato de Rodrigues, ser integrante da PMBA e ao mesmo
tampo pesquisadora, tendo a oportunidade de realizar estudos em cursos de graduação (apresentado parcialmente
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nesse artigo) e pós-graduação stricto sensu analisando o mesmo currículo aplicado na formação destes profissionais nos
anos de 1964-1980, portanto, no período da emergência e fim da ditadura militar no Brasil. A pesquisa que possibilitou a
construção desse artigo apresentou o movimento do currículo após o fim do regime ditatorial no país.

Enfim, a pesquisa nasceu como uma necessidade de compreender os referidos estudos ao longo da formação atual dos
gestores de segurança pública ostensiva. Desse modo, trata-se de uma pesquisa que foi guiada pelo seguinte problema:
como os estudos de Direitos Humanos têm se apresentado no currículo vigente do Curso de Bacharelado em Segurança
Pública e Defesa Social

Para dar conta dessa questão, foram traçados como objetivo geral compreender os estudos de Direitos Humanos no
contexto do currículo do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia. Já como objetivos específicos:
identificar o lugar dos estudos sobre Direitos Humanos distribuídos ao longo do Curso de Formação de Oficiais policiais
militares da Bahia; analisar como está organizado o currículo do curso de Gestor em Segurança Pública e defesa social
no que diz respeito aos estudos de Direitos Humanos.

Nos aportes metodológicos, buscou como na Sociologia da Educação, o método qualitativo por ter sido utilizado no
contexto de produção de uma tipologia descritiva para os problemas que se apresentam (ZANTEN, 2011), e este foi o
juízo metodológico adotado pela pesquisadora na presente investigação.

É neste sentido que se buscou a partir da leitura e análise do documento currículo ter a compreensão da representação
histórica, política e econômica do que merece ser tomado como conhecimento válido e, portanto, digno de ser ensinado
(APPLE, 2006) para a formação de Oficiais da PMBA.

Em termos operacionais, o trabalho, em um primeiro momento pautou-se em levantamento bibliográfico de clássicos que
tratam do tema central e dos temas afins e aquela referente às categorias analíticas da pesquisa tal como Currículo,
sendo estudado Silva (1999), Cerezer (2006), Apple (2006), Moreira e Silva (2008), dentre outros; nas discussões sobre
Direitos Humanos adotamos como referências: Viola (2013), Silva (2010), Cruz (2013), Brasil (2009), dentre outros e no
que diz respeito à Educação em/para Direitos Humanos e por fim, para apreender definições ligadas à Polícia, foram
estudados documentos normativos e de regulamentação do currículo da própria Corporação, bem como o que se
apresenta enquanto função das polícias na CF/1988.

Para a coleta dos dados foi necessário acessar os documentos disponíveis na Academia de Polícia Militar da Bahia
(APM) para a seleção e reprodução do material a ser analisado no estudo; posteriormente, analisou-se o Currículo do
Curso de Formação de Oficiais da PMBA, com vistas à compreensão dos estudos de Direitos Humanos na formação do
oficialato baiano; finalmente, foram analisados os achados que gerou as considerações a seguir apresentadas. Para fins
didáticos, o presente texto foi organizado da seguinte forma: notas iniciais com uma apresentação, questão da pesquisa,
percurso metodológico e justificativa que deram origem ao trabalho monográfico, ora materializado em artigo. Na
sequência é apresentada discussão sobre currículo e Educação em Direitos Humanos (EDH). A seção seguinte discorre
sobre os dados da pesquisa documental. Por fim seguem as considerações e as referências consultadas.

2 Currículo e os estudos de Direitos Humanos

Com o fim dos regimes totalitários na América Latina e, sobretudo no Brasil e com a emergência do estado democrático
de direito, materializado no Brasil pela assinatura da Constituição de 1988, assiste-se a um novo movimento na
sociedade e nos seus diversos setores, tendo destaque na educação. As concepções de currículo apresentadas
anteriormente seguem uma moldura social que transmite visões e representações de sociedade que terminam por
movimentar a produção de saberes no sentido de atender as necessidades impostas pelo grupo dominante.

O reconhecimento de direitos sociais dos cidadãos, a busca pelas memórias de tempos de cerceamento de liberdades, a
emergência da nova história, dentre outras questões modelam a “nova roupagem” da educação brasileira. Neste sentido,
é possível afirmar que os currículos dos diversos espaços formativos passaram por discussões e posteriores alterações
com vistas a atender a nova dinâmica social. Para tanto foi pensado um Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos (PNEDH), que em consonância com o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (PMEDH), toma
como objetivos balizadores:
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a) fortalecer o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais; b) promover o pleno
desenvolvimento da personalidade e dignidade humana; c) fomentar o entendimento, a
tolerância, a igualdade de gênero e a amizade entre as nações, os povos indígenas e grupos
raciais, nacionais, étnicos, religiosos e linguísticos; d) estimular a participação efetiva das
pessoas em uma sociedade livre e democrática governada pelo Estado de Direito; e)
construir, promover e manter a paz (BRASIL, 2007, p. 24).

Tal tomada de decisão reflete o reconhecimento de duas relevantes questões que ao longo dos anos vem servido como
mantenedora das desigualdades sociais: a educação e as práticas sociais. Reconhecemos que ambas estão interligadas
e neste sentido se faz necessário repensar o currículo desde a sua proclamação à sua prática.

Formar pensando nos direitos humanos é trabalhar a educação como forma de promoção de justiça social. É preparar o
educando para reconhecer-se enquanto cidadão de direito, mas também sujeito de deveres, sobretudo no que diz
respeito ao reconhecimento das diferenças e na promoção de uma cultura de paz.

Para atingir tais objetivos, os países signatários que participaram e discutiram as recomendações constantes na
declaração do PMEDH, passaram a realizar eventos para estudo e posterior elaboração de Plano Nacional de Educação
em Direitos Humanos. No Brasil, este movimento se inicial em 2003, tomando como base documentos internacionais e
nacionais, “demarcando o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), lançado em 2003, “[...]
demarcando a inserção do Estado brasileiro na história da afirmação dos direitos humanos e na Década da Educação em
Direitos Humanos [...]”(BRASIL, 2007, p.24).

Neste contexto, o plano Brasileiro estabeleceu pontos a serem atingidos no que diz respeito aos vários seguimentos da
educação escolar com vistas à garantia dos direitos humanos. Com isto, “pretende que a educação em direitos humanos
[possa] abarcar questões concernentes aos campos da educação formal, à escola, aos procedimentos pedagógicos”.
Segue ainda buscando uma “[...] ação pedagógica conscientizadora e libertadora, voltada para o respeito e valorização
da diversidade, aos conceitos de sustentabilidade e de formação da cidadania ativa” (BRASIL, 2007, p. 31).

Tal preocupação só pode se efetivar a partir de um currículo que esteja comprometido com as propostas anteriormente
apresentadas. Neste sentido, o currículo deve atender ao que prevê as dimensões formativas para estudos de Direitos
Humanos. Na educação básica, são tomados como princípios norteadores: o desenvolvimento da cultura de direitos
humanos nos diferentes espaços sociais; a escola é pensada como lócus privilegiado para o desenvolvimento da
educação em Direitos Humanos; esta proposta educativa deve ter caráter indiscutivelmente democrático e participativo,
além de ser um eixo norteador desta etapa da educação.

Em relação ao Ensino Superior, e atendendo ao que prevê, o PMDH de 2005, as Universidades e Centros de Ensino
Superior devem tomar como ponto de partida para a construção dos seus currículos, a

[...] formação de cidadãos(ãs) hábeis para participar de uma sociedade livre, democrática e
tolerante com as diferenças étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-individual,
geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre
outras. No ensino, a educação em direitos humanos pode ser incluída por meio de diferentes
modalidades, tais como, disciplinas obrigatórias e optativas, linhas de pesquisa e áreas de
concentração, transversalização no projeto político-pedagógico, entre outros (BRASIL, 2007,
p.38).

Os objetivos da educação em direitos humanos tomam a educação e, portanto, a escola, o currículo como lócus
privilegiado para a difusão e prática de uma educação implicada com os direitos dos sujeitos. Sabe-se que a busca de tal
prática representa uma quebra de paradigmas e, sobretudo a reconstrução de novos olhares sobre o papel da educação
na busca de uma sociedade mais justa.
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3 A matriz curricular do CFO: notas e observações

Os currículos não são formados especificamente pelo que está constituído nos seus programas de curso, fluxogramas,
estes representam muito mais que isto. Há neles, segundo os estudiosos, leituras sociológicas, antropológicas,
históricas, políticas e ideológicas e, por conseguinte educacionais. A educação que se pretende oferecer pode ser
pensada a partir do que se propalou e materializou em forma de seleção de estudos considerados legítimos, logo dignos
de ser estudado. Nesse sentido, cabe uma afirmação do conceito de currículo em alguns estudiosos.

Para Silva (1999), o currículo representa espaço de contestação. Sacristán (1999) destaca que o currículo serve para
reproduzir realidades, mas, também serve para construir um modelo de cidadão e de sociedade. Aplle (2006) afirma ser
o currículo um campo ideológico. Neste sentido, apoiado no que tais estudiosos afirmam é possível asseverar que como
todo currículo, o do CFO também representa uma seleção de conteúdos, crenças, valores e, sobretudo aspirações do
perfil de profissional que se deseja moldar e oferecer a sociedade. Assim, após se conhecer a proposta de como deveria
ser formado o oficialato baiano, cabe agora estudo ao que se apresenta enquanto componentes curriculares, sobretudo
em relação aos Direitos Humanos.

Baseado no que se apresentou anteriormente, é possível afirmar que o currículo, sem dúvida representa uma ideia de
profissional que se pretende formar. Há evidentemente uma relação íntima entre a formação profissional e a conjuntura
social. Esta perspectiva pode ser comprovada com base no trabalho de Rodrigues (2010), que ao analisar a formação de
oficiais durante a ditadura militar, conclui sua pesquisa afirmando que estes profissionais foram formados em/para
atender a dinâmica da ditadura militar que se instalou no Brasil a partir do golpe de 1964.

Com as novas demandas emanadas da sociedade civil organizada que cobrava a reabertura política e a participação
social nos rumos do país há uma necessidade latente de redimensionamento da formação de profissionais das mais
diversas áreas do conhecimento. Salienta-se que a longa e trágica história dos governos militares no Brasil deixaram um
triste legado para os brasileiros: o medo do exercício da cidadania. Tal temor vem ao longo dos anos se modificando e
apenas na década de 90, houve um movimento no país refirmando que somos uma democracia participativa e não
representativa. Os movimentos sociais conseguiram atingir seus objetivos, mas, logo se deitaram em “berço esplêndido”
e esqueceram-se da sua participação na gestão do país.

A emergência dos Planos Nacional e Estadual em Educação para Direitos Humanos representa esta retomada da
sociedade que em um movimento de releitura de suas ações e condições sociais construídas ao longo da história se
viram excluídas do acesso a bens socialmente construídos. Isto serviu como suporte para uma série de conquistas
sociais no Brasil. Em que pese todas essas discussões, há evidentemente nos sistemas de segurança pública, justiça e
sistema prisional modificações que tentem a promoção e defesa dos direitos humanos, se comparadas com outros
períodos (mesmo os mais recentes) da história do Brasil. Isso é uma conquista da sociedade que passou a cobrar
direitos.

A formação de oficiais da PMBA seguiu esta mesma lógica. Afirma ser uma matriz que trabalha a partir da educação em
direitos humanos, sendo esta uma perspectiva transversal, portanto devendo perpassar por todos os componentes
curriculares que fazem parte do currículo escolhido para a formação de oficiais da Bahia.

Ao analisar os documentos (tais como fluxograma de curso, Projeto Pedagógico de Curso) do Bacharelado em
Segurança Pública e Defesa Social, conhecido como Curso de Formação de Oficiais pode-se verificar que há um
compromisso teórico em apresentar proposta que atenda as modificações promovidas pela dinâmica social. Isto pode
representar um importante movimento no sentido de atender uma formação em segurança pública ostensiva que possa
ser representativa de um estado democrático de direito.

Para se compreender melhor essa questão, toma-se como exemplo, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) apresenta
como objetivo:

(...) formar o cidadão – profissional que colabore para a melhoria da prestação de serviços
públicos de segurança, melhorando a qualidade e expectativa de vida do cidadão usuário do
sistema, através da redução da criminalidade e da violência, a partir da elaboração de
diagnósticos e planejamentos específicos, bem como o desenvolvimento de projetos em
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parceria com os demais órgãos do sistema e com a sociedade civil organizada (PMBA, 2012,
p. 9).

Torna-se relevante destacar o objetivo do curso porque ele faz um prognóstico daquele (a) profissional que pretende
oferecer à sociedade. Sabe-se que o currículo representa visões particulares e interessadas (MOREIRA e SILVA, 2008),
portanto ele é reflexo dos sujeitos que o pensaram e produziram e isso está intimamente ligado às trajetórias sociais e
intelectuais destes agentes.

Ainda pensando no que se apresenta enquanto objetivo do curso pode-se observar o reconhecimento da necessidade de
melhoria nos serviços prestados pela corporação baiana. Outra questão que reflete o amadurecimento dessa concepção,
é o reconhecimento de que segurança pública deve ser feita em parceria com a sociedade civil e demais órgãos que
fazem parte da administração do Estado da Bahia, conforme previsto no Art. 144 da Constituição Federal.

As leituras e estudos dos documentos mencionados apresentam uma proposta inovadora e avançada no que diz respeito
à ação de formar numa perspectiva plural e democrática. Em documentos próprios, para dar conta da proposta para a
formação de oficiais policiais militares na Bahia, a Academia de Polícia Militar apresenta breve histórico da formação de
oficiais. Destaca que ao logo dos anos desde a sua inauguração em 1935, a formação dos oficiais estava organizada em
disciplinas polarizadas que estavam associadas aos paradigmas “militarista (reativo) e o penalista (legalista)” (PMBA,
2012, p.10).

Registra os autores da matriz curricular que ambos os paradigmas não mais atendem as demandas sociais
contemporâneas e que ao utilizá-los na formação dos oficiais nas três últimas décadas, antes da proposta aqui estudada
promoveu uma crise de identidade na corporação que oscilava entre seguir uma formação reativa ou jurídico-penal.

A formação do oficial deve ser cercada de questões que possam transformá-lo num agente público de defesa e
promoção dos direitos humanos. Para tanto se faz necessária a reelaboração de visões equivocadas no que se refere ao
fazer segurança pública na Bahia. Para atender a esta perspectiva os autores apresentam como suporte para a
elaboração da matriz curricular do CFO: o Plano Nacional de Segurança Pública, a Matriz Curricular Nacional e na Lei nº
9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Cabe registrar aqui que há neste projeto a ausência de
estudos que referencie e alinhe o PPC e consequentemente o fluxograma de curso ao Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos (2007), bem como o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos (2009).

Ambos os documentos oferecem propostas de trabalho que se alinham com a perspectiva de uma educação que atenda
a uma política de respeito à dignidade humana, com vistas à construção de uma política de segurança pública que
atenda ao que prevê a Constituição Federal.

Vale ressaltar, que embora considerado um curso de ensino superior, há uma diferença substancial entre as graduações
e bacharelados do mundo civil para aqueles organizados nas instituições militares, a saber: nele há uma fragmentação
do CFO em três momentos. 1º ano, 2º ano e 3º ano, mesmo divididos em semestres; não há possibilidade de escolher
componentes a serem cursados no caso do curso de formação de oficiais e o discente é obrigado a cursar todos os
componentes oferecidos ao longo do ano.

Em pesquisa realizada no PPC, verificou-se que o termo Direitos Humanos aparece 11 (onze vezes) e apenas em duas
oportunidades trata de estudos diretamente ligados à questão própria. Fato este que causa estranheza em virtude do
anunciado no seu PPC: pilar do processo formativo. Registre-se ainda que se tratam de componentes ministrados no
primeiro e no último semestres do CFO, com carga horária de 36 (trinta e seis) horas cada um. Estes mesmos
componentes ainda dividem discussões com ética e cidadania, categorias caras e de estudos históricos, filosóficos e
políticos complexos, não sendo possível assim sair da superficialidade em cada uma destas categorias analíticas.

4 Considerações finais

Sabe-se da importância da manutenção de instituições democráticas nos dias atuais no Estado brasileiro, em virtude da
sua atual história. A manutenção dessa condição é essencial para a produção de uma sociedade que possa a partir do
diálogo reduzir seus conflitos internos e assim atender as demandas sociais. Foi a partir dessa ideia que se buscou essa
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investigação.

Assim, o objetivo geral e os objetivos específicos foram atendidos na medida em que se realizou a análise sobre o PPC
e, por conseguinte, do fluxograma do curso; identificando-se o lugar dos estudos sobre os Direitos Humanos distribuídos
ao longo do CFO da PM Bahia, analisando como está organizado o currículo do curso de Gestor em Segurança Pública e
Defesa Social, no que diz respeito aos estudos de Direitos Humanos e por fim, identificada a necessidade de maior
inserção da temática Direitos Humanos na formação do oficialato, pois os conhecimentos e discursos pedagógicos
(in)formam sistemas de raciocínios e categorias que legitimam espaços discursivos e sociais para seletividade (O Sujeito
Padrão) ou para diversidade (Sujeitos Sociais).

Daquilo observado, pode-se considerar que embora apresentado como pilar do curso, os Direitos Humanos aparecem
enquanto componente apenas duas vezes, conforme registrado anteriormente. O currículo é proclamado de modo
transversal e interdisciplinar no que diz respeito aos Direitos Humanos, entretanto não é possível atestar neste trabalho
tal afirmação.

No presente trabalho não foi possível investigar os conteúdos ministrados no âmbito de cada componente curricular
estudado em virtude do tempo reservado e do tipo de trabalho monográfico. A proposta deste trabalho residiu em
analisar o PPC, bem como o fluxograma do curso. Do analisado pode-se afirmar que, entre o prometido e o realizado, os
estudos de Direitos Humanos se apresentam de forma pouco satisfatória na formação do oficialato baiano.

Destarte, a presente pesquisa pode contribuir a partir de estudo feito no Projeto Pedagógico de Curso (PPC), que
“contém” o currículo analisado, na reflexão sobre o lugar dos Direitos Humanos na formação destes profissionais. A
pesquisa também possibilitou a reflexão sobre o que foi escolhido como digno de ser ensinado nesta formação e o que
foi desprezado, sendo, portanto, considerado prescindível no processo formativo destes profissionais.

Enfim, esse artigo enquanto trabalho científico, buscou contribuir com a reflexão dos estudos sobre Direitos Humanos e a
formação de Oficiais da Polícia Militar da Bahia, oferecendo os dados apresentados aos gestores de currículo da PMBA,
como mais um recurso que auxilie a reflexão com vistas a uma formação que atenda cada vez mais uma política de
segurança pública implicada com direitos e garantias individuais, bem como o respeito às diferenças e ao conhecimento
como inclusão social.

Para além dos achados desta investigação, é notório que os quartéis precisam dialogar mais com as comunidades cada
vez mais e isto representa fazer gestão de segurança pública participativa para sujeitos sociais. O medo deve ceder lugar
ao olhar atento da sociedade com vistas à recusa de toda e qualquer forma de violação de direitos. Espera-se que outros
pesquisadores se dediquem à continuidade das investigações do Sistema de Segurança Pública, analisando a formação
de outros profissionais da categoria como soldados, sargentos, agentes penitenciários, de Polícia Civil, delegados,
membros do poder judiciário, além de seguranças que atuam na iniciativa privada.

Sugere-se que o tema Direitos Humanos seja o eixo norteador na formação destes profissionais, que seja tratado como
algo basilar de todos os componentes, como registra o PPC não só no planejamento, mas que seja uma prática diária.
Isto em certa medida pode ser feito a partir de discussões profundas sobre DH, incorporando temas como racismo,
gênero, religiosidade, homo e hetero afetividade, dentre outros. Tais discussões podem contribuir com a construção de
outros referenciais sobre homens e mulheres em situação de atendimento policial com intuito de dar conta desta
demanda se faz necessário recorrer a diversos estudos sobre o currículo bem como com a própria sociedade, fazendo
dela, o termômetro dos serviços prestados pela corporação.

Cabem ainda estudos com egressos destes cursos e professores ou instrutores (como são chamados os Praças e
Oficiais que participam da formação dos cadetes da Academia de Polícia Militar e não são licenciados obrigatoriamente).
Tais estudos podem oferecer informações importantes para a reelaboração de novas políticas de formação de homens e
mulheres que atuam na segurança com vistas a uma prática de proteção, seja ela pública ou privada, que respeite
incondicionalmente a dignidade da pessoa humana.
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