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RESUMO

O presente trabalho se propôs a pesquisar o ensino de sociologia no ensino médio do Colégio
da CPMAV em Juazeiro-Ba, com a finalidade de entender e analisar como os alunos do
ensino médio do CPM percebem os conteúdos de sociologia entre estruturas militarizadas,
vistas na hipótese de serem essas estruturas contraditórias ou antagônicas com o ensino de
sociologia, por ser um conhecimento de natureza crítica e de reflexibilidade destinado à
formação de consciência crítica, capacidade de reflexão e habilidades para o exercício da
cidadania. Dentro dos objetivos, a pesquisa buscou compreender como os alunos percebem a
disciplina, a cultura militarizada e supostas dificuldades em relação aos conteúdos de
sociologia na realidade cotidiana; também verificar a realidade cotidiana da escola
militarizada sob o viés do ensino de sociologia; e analisar documentos normatizados pelo
CPMAV. A pergunta de partida buscou compreender como os alunos do ensino médio do
CPM percebem os conteúdos da disciplina sociologia e como eles assimilam esses
conhecimentos a partir das relações cotidianas entres as estruturas firmadas na obediência, na
hierarquia e na disciplina. Fundamentada na metodologia quali-quanti, as técnicas de pesquisa
para a obtenção dos resultados foram baseadas em entrevista narrativa, questionário
semiestruturado e anotações sobre as observações de campo da pesquisa. O enquadramento
teórico do trabalho está fundamentado nos conceitos de campo, capital, inculcação cultural e
habitus de Pierre Boudieu (1930-2002) em bricolagem com Michel Foucault (1926-1984).
Nesta perspectiva, a pesquisa se mostra relevante, em vista do objeto de pesquisa ser capaz de
apontar novas perspectivas didático-pedagógicas para o ensino de sociologia, bem como
importante referencial teórico para campo das ciências sociais. Os elementos empíricos
obtidos nas observações de campo, nas entrevistas narrativas e nos questionários, dispostos no
Capítulo III e nos gráficos anexos, são analisados na perspectiva teórica de Bourdieu, em
sintonia com os resultados ancorados nas considerações finais, onde se confirma que campo e
habitus são categorias emolduradas nos dados pesquisados, sob a clara evidência de
institucionalização do processo de militarização do sistema de educação pública; também na
constatação de que o ensino de sociologia na escola militarizada não reflete qualquer
contradição ou antagonismo. Portanto, reforça a compreensão de que o ensino de sociologia é
uma ferramenta pedagógica ancorada muito além das instituições sociais, visto sob a
perspectiva de formação de consciência crítica, vez que os alunos compreendem e perceberem
a natureza particular da sociologia como conhecimento de reflexão crítica e reflexiva sobre a
realidade.
Palavras-chave: Sociologia; prática de ensino; militarização; cultura escolar; escola
militarizada.

ABSTRACT

The present work proposed to research the teaching of sociology in the high school of the
CPMAV College in Juazeiro-Ba, with the purpose of understanding and analyzing how high
school students of CPM perceive the contents of sociology among militarized structures, seen
in the hypothesis of these structures being contradictory or antagonistic with the teaching of
sociology, as it is a knowledge of a critical nature and of reflexivity destined to the formation
of critical conscience, capacity for reflection and skills for the exercise of citizenship. Within
the objectives, the research sought to understand how students perceive discipline, militarized
culture and supposed difficulties in relation to the contents of sociology in everyday reality;
also to verify the daily reality of the militarized school under the bias of teaching sociology;
and analyze documents standardized by the CPMAV. The starting question sought to
understand how high school students at CPM perceive the contents of the sociology discipline
and how they assimilate this knowledge from everyday relationships between the structures
established in obedience, hierarchy and discipline. Based on the quali-quanti methodology,
the research techniques for obtaining the results were based on a narrative interview, semistructured questionnaire and notes on the field observations of the research. The theoretical
framework of the work is based on the concepts of field, capital, cultural inculcation and
habitus by Pierre Boudieu (1930-2002) in bricolage with Michel Foucault (1926-1984). In
this perspective, the research is relevant, in view of the research object being able to point out
new didactic-pedagogical perspectives for the teaching of sociology, as well as an important
theoretical framework for the field of social sciences. The empirical elements obtained in the
field observations, in the narrative interviews and in the questionnaires, arranged in Chapter
III and in the attached graphs, are analyzed in Bourdieu's theoretical perspective, in line with
the results anchored in the final considerations, where it is confirmed that field and habitus
they are categories framed in the researched data, under the clear evidence of
institutionalization of the militarization process of the public education system; also in the
observation that the teaching of sociology in the militarized school does not reflect any
contradiction or antagonism. Therefore, it reinforces the understanding that the teaching of
sociology is a pedagogical tool anchored far beyond social institutions, seen from the
perspective of the formation of critical awareness, since students understand and perceive the
particular nature of sociology as knowledge of critical reflection and reflective about reality.
Keywords: Sociology; teaching practice; militarization; school culture; militarized school.
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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho teve o propósito analisar o ensino de Sociologia no ensino médio
do Colégio da Polícia Militar em Juazeiro, o Colégio da Polícia Militar Alfredo Viana
(CPMAV). A investigação foi desenvolvida a partir da pesquisa de campo, na perspectiva de
compreender como os alunos do 3º ano do ensino médio CPM percebem os conteúdos da
disciplina de Sociologia, a maneira como assimilam e aplicam esses conhecimentos nas
relações cotidianas das estruturas firmadas na disciplina e na hierarquia da escola
militarizada.
A problematização da pesquisa se assentou na hipótese inicial de possível
contradição ou evidente antagonismo entre o ensino de Sociologia, direcionado para a
formação de consciência crítica dos alunos, enquanto sujeitos sociais dotados de cidadania, e
a formação escolar militarizada fundada em princípios dogmáticos de obediência, disciplina e
hierarquia militar. O estudo buscou, por este prisma, evidenciar a probabilidade de as
estruturas simbólicas e a realidade cotidiana dos alunos do CPMAV contribuírem ou não
contribuírem para a assimilação dos conteúdos de Sociologia, de maneira a colaborar na
compreensão dos alunos da escola militarizada no sentido de estes poderem articular os
conhecimentos adquiridos na Sociologia com a realidade cotidiana, a partir da reflexibilidade
crítica dos conteúdos ensinados.
Em síntese, o objetivo geral do presente trabalho foi firmado no sentido de
compreender como os alunos do ensino médio do CPMAV em Juazeiro percebem os
conceitos e interpretam os conteúdos da disciplina Sociologia, vez que esses alunos estão
inseridos num contexto escolar onde as estruturas estruturantes e estruturadas movimentam a
realidade simbólica através da obediência, da hierarquia e da disciplina, no decorrer do
cotidiano da escola militarizada. Os objetivos específicos da pesquisa foram estabelecidos no
sentido de identificar maiores ou menores dificuldades dos alunos em compreender os
conteúdos da disciplina e poderem aplicar esses conhecimentos na realidade cotidiana;
interpretar como as estruturas da realidade escolar militarizada podem ou não interferir na
compreensão do ensino de Sociologia, a partir das representações sociais vivenciadas no
CPMAV e, finalmente, analisar documentos escolares normatizados pela escola militarizada,
especificamente o Alunos Perfilados em Forma no Pátio do CPMAV Base Nacional Comum
Curricular (BNCC); Regimento Escolar dos Colégios da Polícia Militar da Bahia; Manual do
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Aluno do CPM de Juazeiro; entre outros.
A metodologia aplicada para a realização do presente trabalho foi firmada sob os
pressupostos de pesquisa quali-quanti, delineada sistematicamente sobre o método de
entrevista narrativa com professores e coordenadores pedagógicos, descrição de dados,
qualificados e quantificados através de questionário de pesquisa, elaborado com perguntas
abertas e fechadas, e as anotações realizadas sobre as observações de campo e palestras. Essas
técnicas padronizaram o trabalho e serviram de suporte epistemológico para analisar os
fenômenos observados, triangular e descrever dados e compreender as interações envolvidas
no campo de pesquisa.
Os procedimentos metodológicos de observação participante com anotações de
campo, coleta e interpretação dos dados envolvidos na investigação, bem como a dinâmica de
triangulação na análise dos dados observados em campo, nas narrativas e no questionário que
foram arrolados através da metodologia de pesquisa quali-quantitativa, o que permitiu melhor
enfoque para a descrição dos elementos analisados. Esses procedimentos técnicometodológicos estão fundamentados na bibliografia de pesquisa em Bauer& Gaskell (2002;
Philipp Mayring (2002); Denzin & Lincoln (2006); Flick (2009a; 2009c; 2013) entre outros
autores estudados na disciplina Metodologia da Pesquisa do PROFSOCIO.
Neste aspecto, os procedimentos de entrevistas narrativas com professores e exprofessores, civil e militar, com formação e sem formação na área de Sociologia e também
com as duas coordenações pedagógicas do CPMAV, foram amoldados aos aspectos
específicos das etapas dessa ferramenta não estruturada, enquanto técnica de investigação.
A escolha da amostra foi baseada na lei da regularidade estatística entre subgrupo, a
partir da amostragem por acessibilidade ou conveniência, para aplicação dos questionários,
entrevistas narrativas e anotações sobre as observações de campo no cotidiano escolar do
CPMAV. A escolha do grupo de alunos para a aplicação dos questionários ocorreu nas turmas
“A” e “B” do 3º ano do ensino médio de forma aleatória, sem um método específico de
escolha. Porém, essas turmas estavam em horário disponível, e por isso facilitou a entrega e
preenchimento dos questionários de pesquisa.
Antes, porém, cumprindo agenda de visitas ao CPM, alguns primeiros passos foram
dados no sentido de estabelecer contato com o campo e alguns encontros com a comunidade
escolar foram realizados. A aproximação com os alunos da pesquisa foi facilitada pela
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observação participante através da realização de uma palestra sob o tema “A Imaginação
Sociológica: a desnaturalização e o estranhamento enquanto ferramentas de análise e reflexão
da Sociologia”. Esse grupo participante da palestra foi o mesmo envolvido na aplicação do
questionário de pesquisa, em um total de 46 (quarenta e seis) alunos, representando uma
amostragem de 50% das turmas do 3º ano do ensino médio, e o percentual de 12,5% do
universo absoluto de 16 turmas do ensino médio, representado pelo quantitativo de 416 alunos
matriculados no ensino médio do CPMAV.
A prática do ensino de Sociologia no ensino médio tem se revelado como uma área
de conhecimento marcada por grandes desafios para sua permanência no currículo da
educação básica. Segundo a BNCC, a Sociologia tem como fundamento o aprendizado dos
jovens cidadãos, por isso deve estimular nos estudantes a leitura de mundo sustentada na
visão crítica e contextualizada da realidade, a partir do domínio conceitual e da elaboração e
aplicação de interpretações sobre as relações, os processos e as múltiplas dimensões da
existência humana. Muitas questões teórico-metodológicas e muitos desencontros da
Sociologia na educação básica foram e ainda continuam sendo o motivo de muitas discussões
pedagógicas.
Nesta perspectiva, a disciplina de Sociologia no ensino médio tem sido bastante
ameaçada, apesar de referenciada na Base Nacional Comum Curricular e da tênue
obrigatoriedade definida em lei como suporte pedagógico para que o aluno do ensino médio
possa analisar, relacionar, comparar e compreender contextos e identidades enquanto
condições para conhecer, problematizar, criticar e tomar posições. A área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas na BNCC, particularmente a filosofia e a sociologia, propõe o
aprofundamento e a ampliação da base conceitual e dos modos de construção da
argumentação e sistematização do raciocínio, operacionalizados com base em procedimentos
analíticos e interpretativos. (BNCC, Portaria n° 1.570/2017).
Na visão de Heloisa Martins e Fiorelli Silva (2014), a relevância da disciplina de
Sociologia no ensino médio deve ter como ponto de partida as diferentes concepções
curriculares que norteiam as decisões no que se vinculam ao que ensinar e a forma como a
Sociologia deve ser ensinada na etapa da educação básica. Na perspectiva das Ciências da
educação, o ensino de Sociologia apresenta categorias epistemológicas significativamente
relevantes para o campo de estudo das metodologias que envolvem ensino e a aprendizagem
no ensino médio. Assim, torna-se relevante contextualizar a prática de sala de aula em relação
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ao ensino de Sociologia no Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna em Juazeiro, uma vez
que apresenta uma face dada como escola militarizada, fundada nos pilares da disciplina, da
obediência e da hierarquia militar, e por outro lado a face civil administrada pela Secretaria de
Educação da Bahia. Neste sentido, configura-se, caso se tome como base o senso comum e
mesmo um senso comum acadêmico, um cenário de água e vinho. Porém, a pergunta
instigante e crucial é: como estes dois campos, sociológico e militar, interagem?
Teoricamente, visto por esse prisma, o ensino de Sociologia no ensino médio do
CPMAV deve permitir ao jovem a capacidade de refletir criticamente as relações socais e
instrumentalizar ferramentas de compreensão da realidade cotidiana. Essa capacidade de
refletir significa ter a consciência capaz de pensar-se a si próprio, reconhecer-se para além de
suas experiências comuns, assentada na reflexividade, e na criticidade hábil a questionar a
ordem absolutista estabelecida. Nesta perspectiva, a hipótese levantada como problema de
pesquisa neste trabalho se assenta na possibilidade de se evidenciar algum viés de contradição
ou antagonismo entre as estruturas da escola militarizada e o ensino de Sociologia na
formação do ensino médio.
Nesta hipótese, as estruturas estruturantes e estruturadas do CPMAV podem ou não
contribuir para a formação orientada para o sistema de obediência, consolidada na disciplina e
na hierárquica militar, de maneira a interferir na proposta do ensino da Sociologia enquanto
conhecimento de natureza crítica e de reflexibilidade. Nesta proposição, direcionamos esta
hipótese particularmente ao Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna, em Juazeiro.
Dentro do enquadramento teórico da pesquisa, o presente trabalho foi desenvolvido a
partir do conjunto de esquemas e categorias estabelecidos na perspectiva teórica dos conceitos
de campo, capital social e simbólico, da inculcação cultural e do habitus de Pierre Boudieu
(1930-2002) em interface com categorias como disciplina comportamental, vigilância e
controle institucional de Michel Foucault.
Neste sentido, o trabalho buscou contribuir com a pedagogia das Ciências Sociais na
acepção de refletir os conteúdos da disciplina de Sociologia do ensino médio, especialmente
no que se refere ao campo teórico da Sociologia enquanto ciência, mas também como uma
das disciplinas do ensino médio. O presente estudo também busca contribuir para o
desenvolvimento e aperfeiçoamento das práticas de ensino no campo da disciplina de
Sociologia.

19

Para o seu desenvolvimento, o presente trabalho dissertativo ilustrou diversos autores
da Sociologia da educação, a exemplo de: BOURDIEU (1930-2002); FORQUIN (19392009); FOUCAULT (1926-1984); SAVIANI (1943); MORIN (1921), mas também outras
visões compreendidas no campo de estudo das Ciências da Educação (GIDDENS;
PARSONS; SCHULZ) em diferentes frentes da pedagogia, levadas em consideração enquanto
suporte teórico, assim como clássicos da Sociologia contemporânea.
Desta maneira, o presente trabalho está sistematicamente dividido em três Capítulos
e Considerações Finais dispostos na seguinte ordem:
Capítulo I: CPM de Juazeiro: entre a realidade prática e a realidade simbólica.
Neste Capítulo são aberto os seguintes tópicos: as duas faces pedagógicas do CPMAV, onde
se dispõe sobre o objeto e a aproximação com o campo de pesquisa; origem do Colégio da
Polícia Militar Alfredo Viana em Juazeiro, com breve histórico e trajetória da escola
militarizada; a interação e a aproximação com o campo de pesquisa no CPM Juazeiro, com
resumo sobre as observações de campo; a descrição sobre a observação participante na rotina
dos alunos do CPMAV no decorrer do dia letivo. Em seguida abre-se espaço para a
apresentação das observações de campo no início das aulas em 2020 na escola militarizada,
onde se descreve a rotina do primeiro dia aula no início do exercício do ano letivo. No tópico
seguinte 2.5, são dispostas as entrevistas narrativas com professores e ex-professores do
CPM, com a classificação dos níveis de relevância e disposição individualizada das narrativa
dos Professores “Bravo”, “Charlie Mike” e “Golf November”, com pontos destacados das
narrativa de cada entrevistado. No tópico 2.6: as entrevistas narrativas as Coordenadoras
Pedagógicas do CPM, são dispostas as narrativas das duas Coordenadoras do Colégio da
Polícia Militar Alfredo Vianna, com com parte de alguns elementos empíricos destacados nas
narrativas da Coordenadora “Eco” e da Coordenadora “Alfa”. E finalmente no tópico 2.7 a
Síntese dos Dados Obtidos nos Questionários Aplicados aos Alunos das Turmas “A” e “C”
do 3º Ano do Ensino Médio do CPM. Neste tópico são referenciados os dados quantitativos e
qualitativos obtidos através da aplicação dos questionário de pesquisa com os alunos do
ensino médio do 3º do CPMAV, com a disposição enumerada das questões dispondo sobre: 1)
A forma de ingresso no Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna, com referência nas cotas
de ingresso; 2) Quem optou para o aluno estudar no Colégio da Policia Militar em
Juazeiro, relacionada a influencia da família na opção de estudar no CPMAV; 3) O perfil
étnico-racial da Escola Militarizada em Juazeiro, com amostra sobre a predominância étnica
dos alunos matriculados no ensino médio; 4) A indicação de gênero dos alunos matriculados
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no CPMAV; 5) Grau de instrução das famílias dos alunos da Escola militarizada; 6) perfil
socioeconômico das famílias dos alunos matriculados no CPM; 7) Nível de interesse pela
formação do ensino médio do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna; 8) Grau de
interesse dos alunos do CPM pelas áreas de disciplinas estudadas no ensino médio; 9) Nível
de satisfação dos alunos do CPM com a disciplina de Sociologia; 10) A significância dos
conteúdos de Sociologia para a reflexão dos alunos da escola militarizada, em relação a
seus conteúdos; 11) A avaliação dos alunos sobre o ensino de Sociologia no CPMAV; 12)
Avaliação dos alunos sobre os conhecimentos de Sociologia, a partir dos conteúdos
estudados na escola militarizada; 13) A compreensão dos alunos do CPM sobre os
conteúdos de Sociologia entre a hierarquia e a disciplina e entre símbolos e cerimoniais
policiais militares; 14) A visão dos alunos do CPM sobre a prática de sala de aula dos
professores da disciplina de Sociologia durante todo o ensino médio; 15) O que os alunos
aprenderam e estão aprendendo nas aulas de Sociologia no CPMAV, durante todo o ensino
médio; 16) A justificativa dos alunos em relação às dificuldades para compreender os
assuntos na disciplina de Sociologia; 17) As dificuldades em relação à disciplina de
Sociologia, ao professor, à escola militar e à hierarquia e disciplina; 18) A compreensão
dos alunos do CPMAV sobre a imaginação sociológica, a partir dos conteúdos de Sociologia
estudados no ensino médio; 19) A forma como os alunos do CPM compreendem a
“padronização” do uso correto e adequado do cabelo, as práticas rotineiras, os gestos, as
palavras características e os jargões do linguajar militar como parte da rotina do CPM; e
20) Os planos dos alunos para o futuro e a profissão que almejam depois de concluir o
ensino médio.
Capítulo II: O Paradigma da Educação Militarista, descrito em quatro tópicos
ordenados da seguinte forma: Tópico 3.1. O Militarismo, onde se retoma as questões
metodológicas numa síntese geral sobre o ensino de sociologia no Colégio da Polícia Militar
em Juazeiro e sua relação com a prática anti o paradigma militarista, seguida de breve análise
sobre a designação do CPMAV como escola militarizada pelo sistema de compartilhamento
com a cooperação técnica da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e Secretaria de
Segurança Pública, através da administração compartilhada com a Polícia Militar da Bahia;
seguindo-se uma breve análise sobre a trajetória do militarismo enquanto fenômeno social
presente na história, suas raízes na íntima relação com o fenômeno da guerra e sua relação
com o ensino de sociologia; em seguida abre-se uma discussão teórica sobre os termos
militarismo, militarização e militarista, enquanto conceito teórico e suas definições, em breve
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debate sobre a militarização da sociedade brasileira. No tópico seguinte, 3.2. O Paradigma
da Educação Militarista e o Ensino de Sociologia, é realizada uma breve análise sobre o
paradigma da educação militarizada, quando se tece um pequeno resumo sobre as
transformações que vem ocorrendo na educação pública brasileira; no tópico 3.3. A
Militarização da Educação Brasileira abre-se uma breve explanação sobre o movimento de
militarização, com uma breve síntese sobre os movimentos em curso para uma educação
militarizada das escolas públicas, com incentivo do Ministério da Educação. Finalmente, a
conclusão do Capitulo II, com um breve ensaio 3.4. sobre a Pedagogia militarista, quando se
expõe as trajetórias e os cruzamentos entre as diferentes correntes da pedagogia, com
tendências para uma educação tradicional conservadora e o ensino de sociologia.
O Capítulo III: Análise Teórica Sobre a Realidade do CPMAV em Juazeiro trata
da análise teórica sobre os elementos empíricos, colecionados através das anotações de
campo, da observação participante, narrativas e dos dados coletados através do questionário
de pesquisa. No tópico 4.1. Percepções Teóricas em Bourdieu sobre o Sistema de Ensino,
abre-se um breve resumo sobre a trajetória do autor e sua contribuição para a Sociologia da
educação, na perspectiva do ensino de sociologia e as fundamentações para a análise dos
resultados, a partir das categorias teóricas conceituais descritas, com triagulação dos dados
sobre as formulações teóricas e os elementos empíricos implícitos nas narativas no
subtópicos: 4.1.1.

O Conceito de Campo entre as Estruturas do CPMAV;

4.1.2. O

Conceito de Capital Cultural Aplicado ao CPMAV; 4.1.3. O Conceito de Habitus e as
Relações no CPMAV; onde os dados foram analisados tendo por referência nessas categorias
teóricas. Na sequência, foram analisados o tópico 4.2. As Duas Faces do Capital Simbólico
do CPMAV, com ênfase na análise e triangulação das observações de campo, das narrativas e
dos dados qualitativos e quantitativos dos questionários; a análise do tópico 4.3. Análise das
Entrevistas Narrativas; e finalmente a análise expositiva dos dados em gráficos obtidos pelos
questinários. Os fenômenos verificados no decorrer do presente trabalho têm um caráter de
problematização do senso comum (incluindo o senso comum acadêmico), quando se verifica
que o ensino de Sociologia, embora com alguns percalços pedagógicos, pode ser ministrado
no ambiente militarizado de maneira que os alunos possam compreender o caráter de
reflexibilidade crítica dos conhecimentos sociológicos adquiridos na disciplina sociologia no
ensino médio.
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2. O CAPÍTULO I – CPM DE JUAZEIRO: entre a realidade
prática e a realidade simbólica
2.1. As Duas Faces Pedagógicas do CPMAV de Juazeiro
Inicialmente, a pesquisa se firmou no propósito de analisar como os alunos do 3º ano do
ensino médio do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna, em Juazeiro, se apropriam do
ensino de Sociologia numa perspectiva de conhecimento com natureza de reflexão crítica ante
um universo simbólico cujos pilares são disciplina e hierarquia militar. Mas também se trata
de uma escola de formação da educação básica, então também se faz importante compreender
as relações simbólicas estabelecidas a partir dos diversos cerimoniais do ambiente da cultura
escolar militarizada1 do CPM.

Frente do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna às 06h12min

1

A adjetivação militarizada decorre das discussões do Capítulo II – O Paradigma da Educação Militarista,
quando foram debatidos os termos militarismo, militarização e militarista, no sentido de sua etimologia e significação para as
instituições militares. As Escolas Militares são instituições de ensino mantidas pelas Forças Armadas, sem qualquer
vinculação e compartilhamento civil. Neste sentido, no decorrer deste Capitulo, os adjetivos, militarizada e/ou militarista,
serão utilizados no sentido de qualificar conceitualmente tais termos de adjetivação enquanto processo ou enquanto ideologia
da militarização das escolas públicas.
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No sentido de compreender as estruturas estruturantes e estruturadas do CPM em
Juazeiro, a pergunta de partida para a pesquisa se desenvolveu no sentido de averiguar como
os alunos do 3º ano do ensino médio, daquela escola militarizada, percebem a possibilidade
de refletir criticamente a realidade social, ainda que submetidos às estruturas simbólicas e aos
cerimoniais da cultura militar.
Noutras palavras, o trabalho pretendeu também compreender como os alunos
assimilam os conteúdos propostos para a disciplina Sociologia e como eles articulam os
conhecimentos da Sociologia com a prática diariamente reproduzida no campo simbólico do
CPM, ante a formação militarista, pautada na hierarquia e na disciplina.
O trabalho no Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna foi realizado por meio de
visitas ao campo de pesquisa para anotações através de observação participante, palestras,
entrevistas e aplicação de questionários para os alunos do 3º ano do ensino médio. O trabalho
inicial foi de aproximação com os gestores da Polícia Militar e da Secretaria de Educação do
Estado, depois com os coordenadores pedagógicos de cada instituição (civil e militar) e
finalmente com os alunos das turmas “A” e “C” do 3º ano do ensino médio. Como estratégia
para a primeira aproximação com os alunos das turmas “A” e “C” do 3º ano foi realizada uma
palestra com ambas as turmas, sob a temática “A Imaginação Sociológica: a
Desnaturalização e o Estranhamento enquanto Ferramentas de Análise e Reflexão da
Sociologia”.
A realização da palestra, como parte da observação participante, estabeleceu os
primeiros vínculos com os alunos, o que colaborou para os primeiros contatos de observação
participante, além de ter havido maior facilidade na abertura de um canal de comunicação
com as turmas em um liame de confiança. Esse momento abriu maior possibilidade para
estabelecer uma relação de compromisso para a aplicação dos questionários de pesquisa.
Em relação ao Professor de sociologia em exercício no 3º ano, aos ex-professores de
Sociologia, um policial militar e um civil, e aos coordenadores pedagógicos da SEC e PM, a
técnica de pesquisa empregada para a coleta de dados foi na modalidade de entrevista
narrativa, com o propósito de analisar as experiências desses profissionais com o campo de
pesquisa, mas também suas histórias de vida na Escola Militarizada, ou seja, no Colégio da
Polícia Militar Alfredo Vianna.
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2.2. A Origem do Colégio da Polícia Militar Alfredo Viana em
Juazeiro
O Colégio da Polícia Militar Alfredo Viana, em Juazeiro, foi criado pelo Decreto nº
9.836 de 21 de fevereiro de 2006, e fixado o seu funcionamento pelo sistema de gestão
compartilhada entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública da Bahia,
via Polícia Militar, através de Termos de Cooperação Técnica, que regulamenta a gestão e
funcionamento dos CPM. Esta cooperação técnica ocorre através do compartilhamento das
atividades pedagógicas, administrativas, financeiras e patrimoniais entre ambas as secretarias,
com a finalidade de incrementar o ensino básico em atendimento ao Fundamental II, do 6º ao
9º ano, e ao Ensino Médio, do 1º ao 3º ano.

Chegada do Veículo Escolar para Desembarque dos Alunos às 06h20min
Após Decreto de criação, o Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna foi
inicialmente implantado nas antigas instalações do Centro Integrado Alfredo Vianna, com
suas atividades iniciadas em 1972, com funcionamento na Rua Muçambê, s/n, Bairro Santo
Antônio, Juazeiro-BA. O Colégio Alfredo Viana, como era conhecido em toda cidade, era
uma escola estadual da educação básica, para formação do fundamental II nos turnos matutino
e vespertino, e para o ensino médio e educação de jovens e adultos no período noturno.
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Atualmente, o Colégio da Polícia Militar Alfredo Viana ocupa, definitivamente, as
instalações do extinto Colégio Estadual Polivalente Américo Tanuri, na Rua Edgard
Chastinet, S/N, Horto Florestal, Juazeiro - BA, CEP: 48.905-270. O Colégio Estadual
Polivalente Américo Tanuri fez parte de uma das escolas públicas de maior referência dentro
do conjunto de escolas estaduais em Juazeiro.
O Colégio Polivalente Américo Tanuri era uma escola estadual, com mais de
70.000m² de área construída, com instalações e arquitetura modernas para sua época de
inaugurada, com padrão exclusivo para funcionar como estabelecimento de ensino médio,
equipada com 16 salas de aula, espaços com amplos corredores, salas exclusivas de
administração, uma quadra de esportes descoberta, biblioteca, laboratório de informática e
laboratório de ciências, além de uma ampla área verde.
O Colégio Polivalente Américo Tanuri foi extinto pelo Governo do Estado da Bahia
para que seu espaço fosse ocupado pelo Colégio da Polícia Militar Alfredo Viana, em
definitivo naquelas instalações. No nome oficial do CPMAV, por si só já sugere uma espécie
de compartilhamento civil-militar, vez que na sua nomenclatura já está expressa essa noção de
escola militarizada, por que atrai a junção de uma instituição da Polícia Militar (CPM) e o
nome de registro de um estabelecimento de ensino civil, que referendava o nome de Alfredo
Vianna2, um representante político regional das classes dominantes do século XX.

2.3. A Interação e a Aproximação com o Campo de Pesquisa no
CPM Juazeiro
A aproximação com o campo de pesquisa teve início com algumas visitas in loco, no
sentido de melhor conhecer as instalações e obter melhores informações de relevância sobre a
rotina do CPMAV como passo a passo da pesquisa. Essa interação teve início após contatos
via telefone com integrantes da administração do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna.
Pelo fato de o pesquisador ser Oficial da reserva remunerada da PMBA e instrutor do
3º Batalhão de Ensino, Instrução e Capacitação – 3º BEIC, responsável pela formação de
policiais militares, abriram-se algumas facilidades no acesso ao campo de pesquisa e, após

2

Alfredo Vianna exerceu a função de Prefeito de Juazeiro em 1937, depois no período de 1948 a 1951. Segundo
José Roberto Gomes Rodrigues (2018, p. 167) era um político da classe dominante que teve grande influencia nos destinos da
cidade de Juazeiro por muito tempo e que se destaca a partir da década de 40. Alfredo Vianna dominou a política municipal
de 1945 e de 1955 a 1963.
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algumas ligações telefônicas para o “Colégio da PM”, em contato deste pesquisador com
alguns Oficiais Policiais Militares da escola, as visitas foram dinamizadas, inclusive houve
boa receptividade por parte de alguns colegas e amigos PM’s com os quais mantemos
excelente nível de relacionamento pessoal, desde o 3ºBEIC.
Nesta oportunidade, em que se descrevem as faces híbridas (civil-militar) do
CPMAV, cabe afiançar a memória acadêmico-profissional também híbrida deste pesquisador,
por estar vinculada a diferentes campos, em especial ao campo militar e ao campo
educacional, com atuação no magistério da Polícia Militar da Bahia para formação de
policiais, mas também como professor da educação básica no quadro da Secretaria de
Educação do município de Juazeiro-BA.
A propósito, este pesquisador tem formação acadêmica em pedagogia, com duas
especializações em educação, formação em direito e formação em Ciências Sociais. Logo, a
relação com o presente campo de pesquisa, que se estabeleceu a partir da atuação deste
pesquisador como professor de sociologia na formação policial-militar no 3º Batalhão de
Ensino, Instrução e Capacitação – 3º BEIC. Foi a partir dessas relações entre diferentes
campos que a proposta de pesquisa se consolidou e se desenvolveu como linha da pesquisa
científica sobre Práticas de Ensino e Conteúdos Curriculares, dentro da área de ensino de
sociologia, proposta pelo PROFSOCIO.
Mas retomando a questão híbrida percebida no campo de pesquisa, a fase inicial de
visitação ocorreu em dois momentos, sem qualquer percalço, ao Diretor PM, com quem
colhemos a assinatura do Termo de Anuência Institucional e, por problemas de agenda, foi
marcada outra data para a assinatura do Termo de Anuência com o Diretor SEC. As
assinaturas desse documento de pesquisa foram confirmadas em conjunto no mesmo Termo.
No primeiro dia de visita, que aconteceu em uma manhã de segunda-feira, quando
nos aproximamos da rua de acesso à escola (o extinto Colégio Polivalente), embora a escola
mantenha as mesmas características físicas da construção original, murada extensa, as
mesmas edificações internas, um panorama militarista era visivelmente notado como cartão
de visita ao Colégio da Polícia Militar, ou seja: a rua de acesso à Escola estava demarcada
com cones de segurança, com um visual atípico à rotina de qualquer escola pública. Algo se
mostrava fora da rotina da antiga Escola Polivalente, ora extinta.
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Em frente à região de acesso ao Colégio, um cenário especial de prevenção em
segurança pública já manifestava o clima de militarização do espaço, ora demarcado pelos
cones de segurança separando um lado da rua para uso privativo da Escola; e o outro lado da
rua separado como espaço de uso da população que circula normalmente pela rua em frente ao
estabelecimento de ensino militarizado.
Ao lado do portão de acesso a veículos e da portinhola de acesso de pessoas, um
Policial Militar, uniformizado, armado, ocupa seu posto em uma guarita coberta, agregada ao
portão principal para veículos, de onde ele controla o fluxo de entrada e saída de pessoas que
se destinam ao interior da Escola, não exatamente as que se destinam para as suas instalações
internas, mas diretamente ao pátio externo intramuros, onde estão à disposição os
estacionamentos para automóveis.
Logo ali, nesse primeiro cenário de protocolo de segurança, o PM da guarita faz a
identificação de visitantes, em seguida os encaminha a um segundo portão de acesso ao
interior da Escola. Lá, nesse segundo portão, um agente de portaria, funcionário civil,
recepciona o visitante e o acompanha até a repartição a que o visitante pretende como destino.
Neste primeiro momento de visita, ficaram evidenciadas as duas faces da segurança
do estabelecimento, que estavam ali representadas nas figuras de um PM e de um agente de
portaria, civil. Esses dois cenários traduzem, logo na chegada de qualquer visitante, uma
paisagem híbrida de uma educação civil-militar, que demarca o campo do espaço militarizado
e também do campo civil. No interior da escola, entre os corredores de salas de aula e
repartições, por onde circulam alunos fardados, policiais militares, professores e funcionários
civis, a percepção que se tem do ambiente em movimento é de um espaço mesclado entre
educação e segurança pública, refletindo campos distintos, porém entrelaçados, produzindo a
sensação de uma “escola policiada”.
Somente a partir das primeiras visitas realizadas e das informações iniciais, foi
possível compreender a particularidade especifica do Colégio da Polícia Militar Alfredo
Vianna em Juazeiro, quando foi aclarada a compreensão do pesquisador na lógica de um
estabelecimento de ensino militarizado. Outra categoria particularmente evidenciada foram as
duas diretorias PM e SEC, típico da nova modalidade de gestão compartilhada na educação,
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marcada pela ideia da escola militarizada, em pleno movimento de ascendência em todo
Brasil3.
Neste aspecto, as duas diretorias administrativas do Colégio da Polícia Militar
Alfredo Vianna são geridas simultaneamente por um representante da Secretaria Estadual de
Educação da Bahia e por um representante (Oficial Superior) da Polícia Militar da Bahia,
através da gestão civil SEC e da gestão PM, esta ocupada por um Tenente-Coronel, o que
denota a evidência de um sistema de militarização híbrida, simbolizada pela simultaneidade
da estrutura civil-militar dentro de uma mesma Unidade Escolar.
Na tentativa de compreender essas relações empíricas burocratizadas entre a prática e
a simbologia civil-militar do CPM, uma das etapas da pesquisa foi analisar o Regimento
Escolar dos Colégios da Polícia Militar da Bahia. O RECPM é uma Diretriz Educacional
baseada na Lei Federal nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
regulamentada pelas Resoluções nº 127/1997 e 163/2000 do Conselho Estadual de Educação
da Bahia. De acordo os regramentos do Regimento dos CPMs, as diretorias SEC e PM, gestor
escolar civil e gestor escolar policial militar, têm atribuições diversas uma da outra.
Segundo o Regimento, a Diretoria da estrutura da PMBA é o órgão executivo,
responsável pela gestão da unidade escolar, competindo-lhe atividades de gerenciamento
pedagógico, administrativo, financeiro e patrimonial, bem como de articulação com a
família, com a comunidade escolar e entorno da escola e com os poderes públicos locais4. Já
a Diretoria SEC, segundo o mesmo Regimento, será exercida por um ocupante de cargo da

3

No período de 10 a 13 de dezembro de 2019, através da Subsecretaria de Fomento às Escolas Cívico-Militares,
da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, foi apresentado e discutido, em Brasília/DF, durante a 1ª
Capacitação dos Profissionais Participantes do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, o MANUAL DAS
ESCOLAS CÍVICO-MILITARES. Sob a organização e supervisão geral do Subsecretário de Fomento às Escolas CívicoMilitares. Participaram desse evento, representantes de 22 Estados da federação, ficando de fora apenas os Estados de
Alagoas, Espírito Santo, Roraima, Sergipe e Piauí; cada Estado participante foi representado da seguinte forma: Brasília,
liderando com 16 representantes; Pará e Rio Grande do Sul com 13 representantes de cada Estado; Santa Catarina com 11
representantes; Goiás e Paraná, com 10 representantes cada; Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Tocantins com 8
representantes cada; Amazonas, Rondônia e São Paulo, com 7 representantes cada; Mato Grosso com 6 representantes;
Amapá com 5 representantes; Ceará e Rio de Janeiro com 4 representantes; Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio
Grande do Norte com 3 representantes cada; e o Estado do Acre com apenas um representante. Teoricamente, estes Estados
aderiram ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), instituído pelo Decreto nº 10.004, de 5 de setembro de
2019. Neste mesmo ato foi instituído o Regulamento das Escolas Cívico-Militares. (Manual das Escolas Cívico-Militares,
2020).
4
Regimento Escolar dos Colégios da Polícia Militar, Art. 11, Da Diretoria PM.
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carreira de professor ou de coordenador pedagógico do Magistério Público Estadual da Bahia,
com formação em licenciatura e designado pelo Secretario da Educação do Estado da Bahia5.
Em relação ao pedagógico, o Regimento dos CPM destaca a função do órgão
técnico-pedagógico, da estrutura da PMBA, que compreende a Secretaria Escolar,
Coordenação Pedagógica, Setor de Recursos de Ensino e Setor de Educação Física. Por este
organograma, compete ao Oficial Chefe da Coordenação de Desenvolvimento Educacional o
exercício das atribuições relativas ao perfeito desencadeamento da sistemática didáticopedagógica do Colégio, com o fito de preservar o fiel cumprimento dos objetivos
educacionais, tendo o aluno como ator principal do processo de ensino-aprendizagem.
Entre outras atribuições, o Oficial CDE deve propor ao Diretor PM e ao Diretor SEC,
planos e calendários para realização de atividades e eventos; participar do Conselho de Ensino
e do Conselho de Classe; formalizar ao Diretor PM e ao Diretor SEC os casos de transferência
compulsória, conforme deliberação do Conselho Disciplinar; reproduzir avaliações, apostilas,
notas de aula, transparências, slides, desenhos, murais e outros recursos, a fim de serem
utilizados nas aulas, visitas e inspeções; além de coordenar e controlar as reproduções e
impressões relativas ao ensino do Colégio da Polícia Militar. Aqui é possível inferir que o
professor está submetido a limitações didáticas impostas pela coordenação para a aplicação
dos conteúdos, o que evidencia ser o professor agente de reprodução de conteúdos já
definidos pelo sistema pedagógico da escola.
Na perspectiva da estrutura simbólica e da práxis pedagógica, emerge um
contrassenso entre a aplicação do Regimento, enquanto ferramenta simbólica, e a prática
pedagógica das coordenações, por existir uma evidente incoerência em relação ao papel de
cada uma das Coordenações Pedagógicas. Pelo que descreve o RECPM,
A Coordenação Pedagógica é o serviço escolar, da estrutura da SEC, que dá
assessoramento aos professores no desenvolvimento das práticas em sala de aula, com
vistas à melhor utilização de recursos, metodologias de ensino e de avaliação definidos no
Projeto Pedagógico da Escola. É o serviço que, em parceria com a Diretoria SEC, UDE e
corpo docente, busca o cumprimento dos planos de ação, da missão e dos valores

5

Segundo o RECPM, no seu Art. 13, o Diretor SEC tem 27 atribuições, entre as quais a de indicar Vice-diretores
Pedagógicos, coordenar a elaboração do PP da unidade escolar, administrar, formular estratégias e elaborar o plano de
despesas de custeio e capital da unidade escolar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o
desenvolvimento do sistema, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos
materiais, prestação de contas, promover as ações didático-pedagógicas e de conservação do patrimônio, frequência dos
servidores civis, entre outras de natureza administrativa e didático-pedagógica.
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definidos no Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE. (RECPM, art. 46, DE Nº
001/2016).

Por outro lado, partindo-se de uma análise coerente, a Coordenação Pedagógica
pertence à estrutura da SEC, mas expressamente está compreendida na composição da
Coordenação de Desenvolvimento Educacional (CDE), que é da estrutura da PM. É bom
lembrar que foram entrevistadas duas coordenadoras, uma coordenadora civil, da Secretaria
de Educação, e uma coordenadora da PM, que ocupou a função desde a instalação da escola.
Na prática, o CPM conta com duas coordenações pedagógicas, uma coordenação
pedagógica exercida por um coordenador do quadro da Secretaria Estadual de Educação da
Bahia e uma coordenadoria pedagógica exercida por um policial militar, com formação
pedagógica, por parte da Polícia Militar.
Neste sentido, as indicações por parte da Polícia Militar ocorrem pelo critério de
qualificação do Policial Militar, geralmente com formação outras áreas de conhecimentos, e
que atende aos requisitos da grade curricular da Unidade do Colégio da Polícia Militar.
Ressalte-se que ambas as coordenadoras participaram da pesquisa, as quais fizeram parte das
duas entrevistas narrativas, como representantes das coordenações civil e militar.

2.4. A Escola Militarizada na Rotina dos Alunos do CPMAV
Em relação à rotina do CPM, foi observado que diariamente ocorre seguinte: os
alunos entram em forma (termo militar) no turno matutino, impreterivelmente às 6h45, e
permanecem até às 07h00 em formatura, para a checagem diária; e no turno vespertino, os
alunos da tarde entram em forma às 12h45, e permanecem em forma até às 13h00, para a
checagem diária, quando entram em sala de aula e permanecem até às 17h45, quando entram
novamente em formatura para a liberação do turno.
Na checagem diária é realizada a revista de uniforme, camisa, calça, cinto, meias,
sapato ou tênis, quando o uso é o tênis; revista de cabelo (esta revista de cabelo é feita a cada
15 dias), de acordo com o cronograma da escola. Em seguida a essa revista geral, ainda em
forma, os alunos perfilados, todos eles, cantam um dos hinos do dia, por que em cada dia eles
cantam um hino diferente, a exemplo do Hino Nacional, Hino da Força Invicta, Canção do
CPM, Hino da Bandeira etc. depois todos ouvem a leitura do Boletim Interno Ostensivo dos
Alunos, com elogios, punições de alunos etc., em seguida são dados alguns avisos,
relacionados aos alunos, que deverão ficar atentos com relação a informar aos pais, ou
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responsáveis legais, ou para que eles mesmos tomem conhecimento de informações de
interesse geral.

Às 6h30m quando os alunos vão chegando para entrar em forma às 6h45m.
Os alunos do turno matutino, que são todos integrantes do ensino médio (1º ano, com
6 turmas; 2º ano com 6 turmas; e 3º Ano com 4 turmas), entram em sala de aula às 07 horas,
cumprem seus intervalos e saem de sala de aula para entrar novamente em forma às 11h45,
quando após alguns avisos (avisos importantes para o dia seguinte ou para o serviço, fazer
nota de rodapé sobre o tipo de serviço6) e ajustes são liberados ao meio dia, exatamente às
12h00. Já os alunos do turno vespertino, que são todos que integram o fundamental II (6º, 7º,
8º e 9º anos) entram em sala de aula às 13 horas, cumprem seus intervalos e saem de sala de
aula para entrar novamente em forma às 17h45, quando são todos liberados da escola.
Durante as visitas de observação, previstas na metodologia da pesquisa, pretendeu-se
conhecer a rotina escolar do CPM. Em uma dessas visitas para observação de campo e
anotações, fora constatado o seguinte: logo pela manhã, já no horário das 06h20,
aproximadamente, percebeu-se alunos fardados chegando de todas as direções e se
concentrando à frente do CPM. Uns chegavam a pé, outros de bicicleta, motocicleta, outros de

6

Somente os alunos do ensino médio cumprem escala de serviço como colaboradores em alguma atividade da
Escola. A escala é cumprida no contra-horário das aulas, aquele que estuda pela manhã cumpre escala a tarde e quem estuda
pela tarde cumpre escala de serviço pela manhã e vice-versa. Alguns são liberados para ir para casa, porém devem retornar
em determinado horário. Geralmente no horário da tarde, eles vão lá para dar um apoio de alunos.
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automóveis, e vão se aglomerando em frente ao colégio, postando-se nas calçadas ou embaixo
de árvores. Por volta das 06h30, a entrada foi liberada, sob a condição de apresentação da
carteira estudantil ao PM de serviço no portão de entrada. O Policial Militar, devidamente
fardado, realizava a fiscalização e controle de entrada dos alunos, deixando de lado àqueles
com altercações no fardamento ou que não apresentaram a carteira estudantil.
Nas dependências internas do CPM de Juazeiro, são 16 salas de aula, laboratórios de
informática e de ciências, bem como salas da administração, que formam um complexo de
instalações da escola, que se complementam com o pátio interno onde também funciona
cantina. Na observação da rotina diária, percebe-se que os alunos, após entrarem para o pátio
interno, vão deixando seus materiais nas salas de aula e retornam ao pátio para a formatura do
dia. Às 06h45, a sirene anuncia a entrada em forma para o início das atividades do dia.

Alunos Perfilados em Forma no Pátio do CPMAV

Os alunos ordeiramente iam tomando posição em forma, ocupando seus espaços já
demarcados no interior da escola, com formação em colunas e fileiras, compondo um corpo
homogêneo em cada turma, onde, individualmente, cada aluno guarda em si distâncias e
intervalos milimetricamente ajustados, “cobertos” e “alinhados” entre os corpos. A evidência
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da pratica militar estava ali, em uma reprodução real de uma formatura ou parada militar,
características fundamentais da Cultura Militar, onde os cerimoniais e símbolos compõem os
elementos cultuados como valores e tradições das instituições militares, fortalecidos pela
obediência e pela postura de disciplina dos movimentos, padronização dos uniformes, respeito
e culto aos símbolos institucionais e nacionais.
Quando todos já estão em formatura, sob o comando do Aluno-de-Dia, obedecem ao
comando de voz: “Atenção, CPM!! Sentido!!!”. Automática e mecanicamente aquela ordem
foi obedecida. Em movimento sincronizado, ouve-se a batida das palmas das mãos às coxas e
os calcanhares chocam-se um ao outro e um som uniforme dos pés ao solo é ouvido como um
estrondo; novamente outro comando de voz: “cobrir!!!” “firme!!!”. A ordem é obedecida
novamente e prontamente os movimentos soam igualmente.
Os corpos postam-se eretos, silenciosamente imobilizados, pés juntos, calcanhares
unidos um ao outro, braços estendido no prolongamento lateral do corpo, mãos espalmadas e
dedos unidos colados às coxas. O Aluno-de-Dia se desloca em “passo ordinário” até próximo
ao Coordenador do Corpo de Alunos, em uma distância de aperto de mão, presta continência,
apresenta-se pelo nome e número de matrícula, depois de recebida a apresentação pelo
coordenador, então o Aluno-de-Dia solicita permissão para dar início às atividades do dia.
Após permissão do coordenador, o Aluno-de-Dia volta a comandar: “Descansar!”
Todos os alunos obedecem ao comando de descansar, distendendo o pé esquerdo para a lateral
do corpo, tocando firme ao solo; os braços se deslocam para a retaguarda do corpo, onde a
mão esquerda segura a mão direita, com o punho fechado, permanecendo imóveis, na
formação em coluna. Em seguida foi anunciado o cântico do Hino da Independência da Bahia.
Novamente, o Aluno-de-Dia comanda sentido e todos entoam o Hino. Naquele
instante, os fiscais PM circulavam entre as turmas verificando se todos estavam entoando o
Hino, conferem o alinhamento e a postura do corpo. Ao final do canto, o Aluno-do-Dia dá a
voz: “Descansar!!!”A postura dos alunos volta para a posição comandada, pé esquerdo
distendendo para a lateral do corpo, enquanto os braços voltam-se para trás, com a mão
esquerda segurando a mão direito, “punho cerrado”.
O Coordenador toma a palavra, inicia uma breve palestra sobre a disciplina e os
valores do Colégio da Polícia Militar, destacando que o desrespeito às normas do CPM não é
tolerável. Após o discurso, finaliza sua participação. Em seguida o Aluno-do-Dia volta a
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comandar: “sentido!!!”; “descansar!!!”. Novamente: “sentido!!!”; descansa!!!”. Toda a escola
em formatura obedece aquele comando de voz, em silêncio absoluto. Percebe-se claramente a
obediência pronta às ordens de comando, quando aqueles seus corpos, treinados, alternando
movimentos e posturas se deslocam como se fosse uma única força em movimento.
Finalmente, aquele primeiro momento do dia da escola militarizada foi encerrado com a
informação que as turmas deveriam se deslocar para as salas de aula a partir da turma “menos
antiga” da escola, para depois seguir na sequencia da menor para a maior até chegar a vez do
3º ano.
Em relação ao perfil didático-pedagógico da escola, o Colégio da Polícia da Militar
Alfredo Vianna já adota a modalidade do novo ensino médio. Nessa nova modalidade, quando
o aluno do fundamental II passa para o nono ano, ele já tem a liberdade de escolher aquele
itinerário formativo que ele deseja seguir durante todo o ensino médio. Esses itinerários
formativos no CPM são os de ciências da natureza, matemática, ciências humanas e
linguagens. O aluno estuda 60% das disciplinas, aquelas que vão ser da Base Nacional
Comum Curricular, que é português, matemática, história, geografia, química, física e
biologia, a depender do itinerário que ele escolheu, ele vai ter 40% a mais das disciplinas
ligadas ao seu itinerário. Segundo o Guia de Implementação do Novo Ensino Médio,
Os itinerários formativos são um conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas escolas
e redes de ensino que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se
preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho. Os itinerários
podem estar organizados por área do conhecimento e formação técnica e profissional ou
mobilizar competências e habilidades de diferentes áreas ou da formação técnica e
profissional, no caso dos itinerários integrados. Os estudantes podem cursar um ou mais
itinerários formativos, de forma concomitante ou sequencial. As redes terão autonomia
para definir os itinerários oferecidos, considerando suas particulares e os anseios de
professores e estudantes. Esses itinerários podem mobilizar todas ou apenas algumas
competências específicas da(s) área(s) em que está organizado. (BRSIL, ME, 2018).

2.4.1.
primeiro dia

O Início das Aulas em 2020 no CPM: a rotina já no

As visitas sobre o campo de pesquisa pretenderam realizar observações e anotações
sobre o cotidiano escolar. No primeiro dia de aula no exercício de 2020, por volta das 06h13
da manhã, após chegar a campo, alguns poucos alunos já se encontravam aguardando na
frente do CPM. Alguns outros chegavam de bicicleta, outros de veículos particulares, então se
pode observar o ritmo de chegada continuada, o que certamente iria acontecer até o horário
das 07h00 da manhã, horário de início das aulas.
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Na observação sobre o cenário fora da escola, no prolongamento da rua em frente à
Escola, alguns cones dividiam a rua em duas vias. Aquele acenamento de controle estava lá,
sinalizando a entrada da Escola Militarizada. Alguns outros alunos, fardados, começam a se
aproximar, aglomeram-se em frente ao portão de entrada da escola. E ali vão se reunindo em
pequenos grupos, conversando; algumas alunas e alguns alunos permanecem ali,
aglomerados; veículos particulares das mais diversas marcas e tipos chegam à rua e param em
frente à entrada, de dentro dos veículos alunos “cepemianos” desembarcam; naquele mesmo
espaço, entrecruzando com os alunos, alguns pedestres passam diretamente na rua em frente à
escola CPM, indiferentes.
O trânsito de veículos no local aumenta, e mais alunos vão chegando. Exatamente às
seis horas e vinte e dois minutos, os alunos começam todos a se aproximarem da entrada;
veículos escolares vão chegando e parando próximo ao portão principal; e veículos
particulares vão chegando e desembarcado alunos. Todos os alunos ali vão sempre
interagindo, conversando uns com os outros. No portão de entrada, um Policial Militar está lá
no portão, a postos, observando a chegada dos alunos, sempre a postos, atento.
O movimento de alunos se intensifica, uns alunos se aproximando, outros chegando,
mas todos vão se aglomerando em frente ao CPM. É possível identificar que alguns alunos
são filhos de Policiais Militares, por que seus pais vêm deixá-los na escola; enquanto outros
adentram à escola com veículo; o Policial Militar permanece ali no seu posto, observando a
entrada e saída; lá no portão interno, que adentra a parte interna das instalações da escola, dois
agentes de portaria (civis) encontra-se guardando a entrada, única entrada para a parte interna
onde se encontram as salas de aula e setores da administração do CPM.
Segundo informações dos próprios agentes de portaria civis, no decorrer da noite
permanecem dois vigilantes patrimoniais civis, destinados a guardar as instalações e
patrimônio da escola. Estes vigilantes patrimoniais pertencem à empresa contratada para a
vigilância do patrimônio das escolas públicas da rede da Secretaria Estadual de Educação da
Bahia.
Voltando às observações da parte externa do Colégio da Polícia Militar Alfredo
Vianna, à frente da Escola, alguns outros alunos estão aglomerados sobre as calçadas,
aguardando o horário para a formatura da parada diária. Como referido anteriormente, esta
parada diária destina-se a ajustes e checagem diária de uniformes, cintos, cabelo, calçado etc.

36
Segundo informações de um dos monitores que chega ao CPM, um graduado
escalado de Serviço-de-Dia é quem tem a responsabilidade de coordenar as atividades na
entrada dos alunos. Neste dia, a responsável por essa coordenação foi uma Subtenente PM,
que já faz parte do efetivo do CPM, desde sua criação. Impreterivelmente, o Coordenador de
chamada diária colocaria os alunos em forma exatamente às 06h45min. Fora da Escola,
naquele horário, alguns veículos escolares se aproximavam, param entre os cones e a murada
da escola e desembarcam os alunos. Segundo o Policial Militar de plantão, aqueles Veículos
escolares, padronizados com uma facha amarela e o nome escolar, são contratados pelos
próprios pais, sem qualquer participação do poder público.
Às 06h30min, alunos continuavam chegando. Naquele momento, já se pode notar
uma grande quantidade de alunos aglomerados nas calçadas em frente à escola, e também em
frente ao portão, enquanto outros vão entrando e se aglomerando na área livre em frente ao
portão interno. Ali, no pátio da escola, é a parte externa às salas de aula, por isso os alunos
aguardam o horário naquela área; já outros chegam de bicicleta, outros empurrando a
bicicleta, outros desembarcam do transporte escolar. Como já enfatizado, os veículos são
facilmente identificados pela faixa amarela: Escolar.
Na área livre onde ficam os estacionamentos internos, os alunos vão se amontoando
na frente do portão interno, alguns formando grupinhos, muitas conversas entre eles nos
grupos... Não se observa nenhum aluno isolado um do outro, sempre reunidos em grupinhos
ali. É possível compreender que estes alunos pertencem à mesma sala, talvez por isso se
constate realmente um clima de muita harmonia entre eles. Não se observa qualquer
distanciamento entre uns e outros, sempre todos ali, reunidos.
O horário das 06h45min foi se aproximando, a entrada em forma já estava quase
chegando. Quebrando aquele clima de grupos dispersos, nota-se um movimento espontâneo
em direção ao portão de entrada para as salas de aula. Essa movimentação era por conta do
horário das 06h40min, exatamente cinco minutos antes do horário das 06h45min. Sem
qualquer aceno ou ordem da Coordenação, sem qualquer sinal sonoro ou gesto da
administração escolar, todos ali vão ordeira e lentamente se dirigindo para o portão de acesso
ao interior da escola; todo aquele efetivo de alunos fardados foi fluindo vagarosamente para o
interior da escola, em um movimento geral e uniforme.
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Aquele movimento espontâneo é percebido como se já fosse uma prática deles,
decorrente do capital cultura engendrado, mas também um sistema de esquemas de percepção,
de pensamento, de apreciação e de ação que os impulsionam a se dirigirem todos para o local
onde vão entrar em forma, no pátio interno da escola. E é para lá que todos se dirigem naquele
momento. Enquanto isso, o pátio externo começa a se esvaziar. Alguns pouco ainda chegam.
E o horário se aproxima, já é hora de entrar em forma.
Uma sirene ecoa proclamando o horário de entrar em forma. Dois monitores PM,
com fardamento diferente dos alunos, calça de moletom e camisa branca, permanecem ali na
entrada para as salas de aula, fazendo os registros, respondendo às continências prestadas
pelos alunos. Todos entram. O portão de acesso às salas de aula é fechado. Porém, dois alunos
ficam de fora, por que chegaram fora do horário, e ainda foram advertidos sobre o cabelo fora
do padrão. Duas faltas leves: atraso de menos de cinco minutos e cabelo fora do padrão.
Aparentemente não se notava, mas o olhar clínico do Diretor SEC e do Capitão PM
Coordenador de Disciplina não dispensou as faltas.
A parada do primeiro dia de aula é coordenada pela Subtenente encarregada pelo
Serviço-de-Dia. O serviço de som anuncia a ordem para entrar em forma, era a Coordenadora
que anunciava a todos: em forma! Todos em forma em suas turmas! Atenção! Sentido!
Cobrir! Silêncio! Firme! Descansar! Prestem atenção, que vou distribuir as pastas por
turmas e por itinerários, certo!? Naquele momento a Coordenadora responsável pela
checagem diária iniciou uma chamada, com ajuda dos monitores, que circulavam entre as
turmas.
Naquele momento foi feito um contato para informações, junto à Coordenadora, para
que ela explicasse o que iria ser ajustado naquele primeiro dia de aula, porém ela estava muito
ocupada e preocupada com o cumprimento dos horários. Não tinha tempo, por isso alegou que
era o primeiro dia e precisava fazer pequenos ajustes entre as turmas, porém se dispor a dar as
informações após os ajustes. Cada Xerife recebeu a pasta da turma. O Xerife é aquele aluno
designado para o controle de sua turma, um simulacro de chefe de setor pedagógico, que deve
ter a preocupação no comprimento de horários e em manter os contatos com a Coordenação.
E os dois alunos que chegaram por volta das 6h55min? Continuaram barrados na
entrada, após ser observado e advertidos pelo Diretor SEC. Não justificaram suas faltas, por
isso ambos os alunos foram liberados para retornarem às suas casas, após a advertência sobre
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o horário e o cabelo fora do padrão. Inicialmente foram questionados pelo Diretor SEC,
tentaram justificar o atraso, porém não foi aceita a justificava e por isso foram determinados a
retornarem.
Já fora do espaço da escola, um deles retornava para sua casa em uma bicicleta,
quando foi indagado pelo Pesquisador sobre o que ele achava daquela medida. Meio tímido,
sem jeito, disse: num acho muito certo não, por que o final de semana foi feriado na cidade,
por conta do carnaval de Juazeiro, e no sábado não tinha nada aberto.
Este aluno, segundo ele, já estudava desde 2018 no CPM, e a escolha de estudar na
Escola Militarizada foi uma opção sua. O fato é que realmente naquele final de semana
acontecera o carnaval antecipado da cidade, o que provavelmente influenciou na dificuldade
para encontrar um local para cortar o cabelo. Neste sentido, mesmo considerando um final de
semana atípico, por conta do carnaval de Juazeiro, não foi aceito como justificativa.
Finalmente, foi possível analisar neste dia de observações de campo que a rotina
desse primeiro dia de aula do exercício pedagógico de 2020 representou a rotina daquilo que é
da normalidade no dia-a-dia na dos alunos na vida escolar do CPMAV. Vale ressaltar que as
observações de campo, com as anotações sobre o cotidiano da escola militarizada tiveram
início em 06 de fevereiro de 2019, com a visita ao Gestor pela Polícia Militar e ao Gestor pela
Secretaria Estadual de Educação, e concluída as últimas anotações de campo e coleta
documental em meados da segunda quinzena de março de 2020.

2.5. As Entrevistas Narrativas com Professores e ex-Professores do
CPMAV
O trabalho de aproximação com ex-professores de sociologia do Colégio da Polícia
Militar Alfredo Vianna foi um processo que requereu certa prudência, por isso vagaroso. Um
desses professores permaneceu no CPM por um período de tempo relativamente curto, por
apenas três meses, mas que deixou vínculos e boas referências pedagógicas, sobretudo por ser
formado na área de sociologia, o que teoricamente contribuiu para o bom conceito
profissional perante os alunos daquela Escola Militarizada, mas também perante o alguns
integrantes do corpo docente da escola, com quem obtivemos as informações sobre sua
atuação desse profissional, sempre com boas referências.
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Em razão do perfil desse profissional, ainda que já não fosse mais professor de
sociologia daquela Escola militarizada, a narrativa de sua experiência no CPM se apresentava
como de grande relevância para a efetivação do trabalho de pesquisa, considerando-se
inclusive ter sido o único professor com formação em Ciências Sociais, com ênfase em
sociologia, na história do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna.
Depois de algumas informações, o contato com esse ex-professor foi estabelecido,
inicialmente sempre por telefone, desde o primeiro contato. No primeiro convite para
participar da pesquisa, a proposta de entrevista foi aceita sem grandes dificuldades. Contudo,
não houve estabelecimento de data para a entrevista, por que o colaborador estava em um
momento de impossibilidade de agenda, mas se dispor a colaborar. Apesar das dificuldades
enfrentadas para um agendamento da entrevista narrativa, depois de algumas tentativas
frustradas, finalmente o contato pessoal foi viabilizado e o agendamento da entrevista
aconteceu, combinado para que a entrevista ocorresse em um órgão público federal, local de
trabalho do entrevistado.
Na data da entrevista, ao chegar ao órgão publico, local da entrevista, houve certo
protocolo de segurança na portaria do Órgão Público para ter acesso ao Entrevistado. Um
agente de portaria então foi confirmar a visita do pesquisador com o Entrevistado e depois de
alguns minutos de espera, o agente de portaria nos direcionou para uma sala, onde novamente
aguardamos a chegada do Entrevistado, que chegou logo em seguida, aparentemente
apreensivo com a visita. Houve então uma conversa preliminar, oportunidade em que foi
devidamente explicado tudo sobre as diretrizes da entrevista narrativa. A partir dali, a
entrevista aconteceu dentro das fases programas. Inicialmente era para acontecer com
gravação de vídeo, porém, por questões técnicas, procedeu-se apenas por via de gravação de
áudio.
Cabe enfatizar, por questões óbvias de sigilo da pesquisa, que os nomes dos
entrevistados não serão mencionados neste trabalho. No caso particular deste primeiro
Entrevistado, também não será mencionado o órgão público onde ele exerce a sua função
como servidor público. Entretanto, todos os entrevistados serão identificados por cognome,
para fins de pesquisa. As designações por cognomes de cada entrevistado terão como
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referência o Alfabeto Fonético, muito utilizado nas comunicações militares. Neste caso, este
primeiro entrevistado está identificado pelo designativo de Professor Bravo7.
Em um segundo momento, buscou-se estabelecer contato com o segundo exprofessor de sociologia do CPM. Este permaneceu como professor de sociologia do Colégio
da Polícia Militar Alfredo Vianna por um período mais longo, ou seja, foi professor de
sociologia no decorrer de todo o ano letivo de 2018.
A entrevista narrativa deste segundo ex-professor tem ampla relevância pelo seu
perfil profissional, vez que é integrante da hierarquia da Polícia Militar, na graduação de
Sargento PM, a época (foi promovido logo em seguida à graduação de Subtenente), com
formação em geografia. O contato com este segundo Entrevistado não teve maiores percalços,
sobretudo por ser alguém bastante conhecido deste Pesquisador, com quem mantém bom
relacionamento, o que marcadamente facilitou a entrevista, ainda que esse manifestasse
claramente algum receio de se comprometer perante seus superiores hierárquicos. A entrevista
então aconteceu em um ambiente totalmente neutro, fora da esfera do aquartelamento ou do
campo de pesquisa. Esse entrevistado está identificado pelo designativo de Professor Charlie
Mike.
Já o terceiro Entrevistado foi o que menos embaraços se pode anotar, considerando
que a aproximação com esse sobreveio a partir dos primeiros contatos, durante as palestras
realizadas com as turmas de alunos dos 3º Anos do CPM. Coincidentemente, este terceiro
Entrevistado era o professor de sociologia em exercício, e que atuava com as turmas “A” e
“C”, as quais participaram da pesquisa, através de aplicação dos questionários. A relevância
da narrativa desse terceiro Entrevistado decorre do fato de ele não ser da área de Ciências
Sociais, porém com formação na área de Ciências da Computação. A entrevista narrativa com
esse aconteceu em uma das salas de aula, no decorrer do expediente da escola. Esse
Entrevistado está identificado pelo designativo de Professor Golf November.

7
O alfabeto fonético da OTAN é o alfabeto de soletração mais utilizado no mundo. Embora chamados de
"alfabetos fonéticos", alfabetos de soletração não têm conexão com sistemas de transcrição fonética como o alfabeto fonético
internacional. Ao invés disso, o alfabeto da OTAN define palavras-chave para letras do alfabeto inglês por meio de um
princípio acrofônico (Alpha para A, Bravo para B, etc.) para que combinações críticas de letras (e números) possam ser
pronunciadas e entendidas por aqueles que transmitem e recebem mensagens de voz por rádio ou telefone, independente de
seu idioma nativo, especialmente quando a segurança de navegação ou de indivíduos é essencial. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_fon%C3%A9tico_da_OTAN> acessado em 13Fev20.

41
Em relação aos critérios de análise das narrativas, foram destacados em cada tópico
relacionado a cada um dos entrevistados, os fragmentos de conteúdo da narrativa que se
apresentaram como relevantes para a análise de conteúdo e análise semântica dos discursos.
Esses fragmentos narrativos estão destacados e intercalados ao texto principal, com a análise
parafraseada. Após essas análises, os fragmentos foram classificados por níveis de relevância
na seguinte ordem: a) Nível 1: baixa relevância; b) Nível 2: média relevância; c) Nível 3:
alta relevância; e d) Nível 4: altíssima relevância.
A baixa relevância está atribuída aos conteúdos com elementos indexados a uma
referência concreta de experiência vivenciada pelo entrevistado, dentro das seguintes
premissas: quem fez o que, quando, onde e por que; a média relevância está atribuída às
dimensões não-indexadas dentro do conteúdo narrativo, relacionadas a proposições de
conhecimento empírico; a alta relevância está designada para conteúdos com qualificação
teórico-conceitual do conjunto narrativo, na perspectiva de validação dos conhecimentos
teóricos do entrevistado; e a altíssima relevância está atribuída ao conjunto de opiniões que
expressem juízo e valor científicos, carregados de conceitos e teorias gerais, com
reflexividade sobre os acontecimentos comuns e os acontecimentos extraordinários da
experiência vivida pelo Entrevistado.
As Entrevistas Narrativas seguiram dentro dos critérios metodológicos estabelecidos
para cada uma das fases de: preparação, iniciação, narração central, fase de perguntas e fala
conclusiva, dentro dos limites de regramento de cada fase, conforme conteúdo de cada uma
das entrevistas reunidas nos anexos do presente trabalho dissertativo.

2.5.1.

A Entrevista Narrativa com o Professor Bravo

A Entrevista Narrativa foi realizada no dia 07.08.2019, às15h43m03s, em uma das
salas administrativas de um conceituado órgão da administração federal. O Entrevistado
sentado em uma mesa à frente do Pesquisador mostrava evidências de apreensivo com a
situação da entrevista. Depois de uma conversa prévia, notou-se certa descontração, dando
fluidez ao procedimento de pesquisa.
O pesquisador abriu a entrevista com a seguinte questão: Professor, gostaríamos que
você pudesse nos falar de sua experiência de vida como professor de sociologia do CPM em
Juazeiro, ok? Fique à vontade. Em seguida a essa primeira etapa da entrevista, foram levadas
questões sobre o excesso de burocracia, a face híbrida (civil-militar) com dupla gestão do
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CPM, espaço do professor e o ensino da sociologia e o paradigma militar, percebidas na
narrativa do entrevistado, além de abordar sobre os motivos da sua saída do CPM. Com
formação em sociologia rural pela Universidade Federal Rural Pernambuco, atuando como
antropólogo em um órgão público, alguns pontos na narrativa do professor Bravo foram as
seguintes:
[...] e a grande maioria das minhas experiências profissionais foram na área de sociologia,
não... não, não em ensino, [...] ééhh me sentir mais vivo... de discutir com a juventude, acho
que independente de tá ensinando ou não, sempre gostei muito de pedagogia [...]e esse ano
eu tive essa experiência aqui no Colégio da Polícia Militar, lá de Juazeiro, passei nesse
último concurso e assumir a vaga de professor lá, o que no início me causou um certo
espanto, né, porque da mesma forma que os militares enxergam a sociologia éh de forma
meio reticente, a gente também enxerga os militares com a mesma reticência, então fiquei
um pouco assustado [...] a sociologia é um esporte de combate, e não tem essa sociologia,
pelo menos eu não respeito essa sociologia de elogia... de dizer que tá tudo certo, então eu
sabia que em algum momento ia entrar em atrito com a linha da escola, néh? [...] éhh...
alinha que é similar a de um quartel, a organização, a estrutura da escola... então tive certo
medo sim, de ensinar no Colégio Militar sociologia, [...] Então... éééh.. tive esse receio, de
exercer... essa... esse ofício de professor sociologia no Colégio Militar, achando que não era,
não seria o terreno mais... mais propício para as discussões que a sociologia propõe; e de
fato, confirmei, alguns receios, e outros eu desconstruir. Primeiro, eu acho que... no
militarismo existe um excesso de burocracia, isso eu vivenciei na... na... vivenciei na escola.
[...] e aí os fiscais dos corredores ficam passando e observando na sala, eu vejo que muitas
vezes, pelo menos eu me senti assim... é pra coibir... ééh... indisciplina por parte dos alunos,
mas também é uma fiscalização do professor, os fiscais entram na sala... ééh... Os fiscais
entram na sala e retiram aluno sem... meio que... atropelando a autoridade do professor na
sala, então a autoridade do professor na sala de aula não é total, [...] existe um controle
muito maior, uma burocracia muito maior, que eu vejo que às vezes engessa ou atrapalha o
procedimento do trabalho do professor de sociologia, eu não sei se é da minha formação,
mas professor de sociologia é menos adepto dessas questões tão objetivas, ele é muito
mais... ééh... aberto a... aaah... a abstraçãooo, nééh, e não a esse tipo de controle que
existia no Colégio Militar, então já veio fiscais questionarem a autoridade do professor, existe
uma certa competição, a relação entre os fiscais... não é boa com o professorado, existe...
parece que o paradigma do conflito permeia o ambiente escolar, então o fiscal ele tá ali
prestes a entrar em conflito com o aluno, preste a entrar em conflito com o professor, a
questionar... ele toma uma posição muito mais fiscalizatória do que cooperativa [...] ( Bravo,
2019.08.07, às15:43:03).

A Entrevista Narrativa seguiu o padrão e critérios metodológicos de preparação,
iniciação, narração central, fase de perguntas e fala conclusiva. (VIDE EM ANEXO).

2.5.2.

A Entrevista Narrativa do Professor “Charlie Mike”

A Entrevista Narrativa foi realizada no dia 08.08.2019, às15h46m48s, na sala de
visita de um escritório de advocacia, no centro de Juazeiro-Ba. O Entrevistado sentado em
uma mesa de reunião à frente do Pesquisador mostrava-se aparentemente tranquilo com a
situação da entrevista, apesar de se mostrar preocupado com a possibilidade de sua exposição
perante a Polícia Militar. Ante a situação, foi previamente explicado sobre o sigilo dado aos
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pesquisados, o que se mostrou mais à vontade. Depois de uma conversa prévia sobre as fases
da entrevista narrativa, o procedimento de pesquisa foi iniciado.
O pesquisador abriu a entrevista com a seguinte questão: “Charlie Mike”,
gostaríamos que você pudesse narrar a sua vivência como professor de sociologia no CPM
em Juazeiro, certo? Fique à vontade pra você dizer o que quiser. Em seguida a essa primeira
etapa da entrevista, foram levadas questões sobre a prática do professor de sociologia, a dupla
gestão (civil-militar) do CPM, espaço da sociologia e sua relação com a disciplina e
hierarquia, percebidas na narrativa do entrevistado, espaço do professor e o ensino da
sociologia e o paradigma militar, livros didáticos, controle sobre o professor e temáticas da
sociologia, além de abordar sobre os motivos da sua saída do CPM. Sargento da Polícia
Militar pertencente ao 3º BEIC em Juazeiro, com formação em Geografia, o professor
“Charlie Mike” trabalhou como professor de sociologia do CPM durante todo o exercício de
2018. Alguns pontos destacados na narrativa do professor Bravo foram as seguintes:
Quando fui chamado o ano passado para poder ministrar aula no CPM, ééh.... me passaram
lá a matéria sociologia da qual eu não sou formado na matéria, não tenho, não tinha o devido
conhecimento, fui buscá-lo, para poder encarar esse desafio, [...] no convívio com os alunos,
foi o melhor possível, procurei ser um professor diferente do formato que já havia e que
existia lá no colégio, né; ééh... essa questão de trabalhar com os alunos [...] observei, ééh...
que foi deixado um legado, que muitas vezes eles gostavam de falar, que eram coisas que
não podia falar, coisas de outras matérias, ééh... principalmente... ééh... [...] daquelas
matérias que são engessadas no militarismo, que é só assunto, assunto e cobrança, e eu
procurei ver esse outro lado; de conversar com eles sempre assuntos novos, por exemplo, o
ano passado, que foi assim ano político, de eleições mesmo, a gente debateu as eleições,
debatemos a lógica dos candidatos, debatemos os movimentos sociais que ocorreram no
País, sem fugir o que caberia aos planos de aula e [...] por conta de cargo político, eram
contra esses debates, eram contra essas ações, tanto é que eu fui fritado por conta disso aí
em certos momentos; então, ééh... foi um momento, que eu quero dizer, muito bom da minha
vida pessoal que levo pra o resto da vida... a matéria sociologia, comecei a estudar, ler
bastante, até entender, a interpretar o que falava os principais pensadores e eu vi que é uma
matéria muito interessante, muito vasta, muito rica em estudo [...] e vinha as cobranças da
escola, que é normal, que eles querem índice o tempo todo, o que eles buscam lá,
principalmente, é índice, é querer estar entre as melhores, é buscar estar entre as melhores
e não dão uma certa... ééh... devo dizer assim... um... certo valor aos professores,
infelizmente, uma coisa que eu percebi lá, que na escola, não se dão, não se dá valor aos
professores, os professores ficam sempre relegado a segundo plano... no que devem
pensar... as decisões sempre vinham de cima pra baixo, nunca era uma situação planejada,
a professora, a coordenadora recebiam nos peitos as determinações... ah, vamos fazer
isso... e o professor não podia contestar. [...] tá lá eles exigindo que teria sempre que fazer
um simulado de provas, só que era o conteúdo que eles queriam colocar, não eram os que
os professores estavam passando; [...] muito desorganizada essa... essa... essa questão
pedagógica para com os alunos (...) num... achei muito desorganizada, em vista de outras
escolas [...] que é ter chegado, chamado os professores, oh, sua matéria, que é que você
acha? Que é que a gente pode fazer? (Charlie Mike 2019.08.08, às15:46:48)

A Entrevista Narrativa seguiu o padrão e critérios metodológicos de preparação,
iniciação, narração central, fase de perguntas e fala conclusiva. (VIDE EM ANEXO).
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2.5.3.

A Entrevista Narrativa do Professor “Golf November”

A Entrevista Narrativa foi realizada no dia 05.09.2019, às 10h3m47s, em uma das
salas de aula do CPM. O Entrevistado sentado em uma carteira escolar à frente do
Pesquisador mostrava aparentemente tranquilo com a situação da entrevista. Depois de uma
conversa prévia sobre as fases da entrevista narrativa, o procedimento de pesquisa foi
iniciado.
O pesquisador abriu a entrevista com a seguinte questão: “Golf November”,
gostaríamos que você nos pudesse contar a sua experiência de vida, enquanto professor de
sociologia, aqui no CPM de Juazeiro. Em seguida a essa primeira etapa da entrevista, foram
levadas questões sobre as temáticas trabalhadas em sala de aula, a prática do professor em
relação ao conhecimento crítico entre a disciplina e hierarquia, paradigma militar e formação
da consciência crítica do alunos, além de abordar sobre os motivos da sua saída do CPM.
Com formação em Ciências da Computação, o Professor “Golf November” atua como
professor de Sociologia no 3º ano ensino médio desde que passou na seleção do REDA. Os
pontos relevantes de sua narrativa foram os seguintes:
[...] eu tô trabalhando com aqui, já tem três meses, que eu entrei no dia 31 de Maio, e, na
verdade, já peguei, assim... a disciplina andando, né; então, já tinha um plano de curso todo
montado pra própria disciplina, que antes era professor Bruno, então só... éh... adaptei à
minha realidade, no caso o que eu iria assinar, né, resolvi continuar explorando o que ele
havia planejado; então, eu trabalhei cidadania, trabalhei ambiente, trabalhei globalização!
Éh... Eu trabalhei temas importantes, né, pra... tanto pra o vestibular, quanto à disciplina, que
é cobrado pela escola, também conteúdos para eles mesmos, como pessoa, né, (com a
sociologia) é o trabalho do ser humano, na socialização, sociologia... então eu busquei, de
uma certa forma, integrar tudo, né? Trazer vestibular, tentar transformar eles com seres
humanos, mostrar a importância da sociologia, trabalhar temas atuais de forma que eles
pudessem compreender, né, como é a nossa sociedade, como... como hoje a gente vive, o
que a gente pode fazer pra mudar, não é? Transformar pra melhor a nossa vida, nossa
sociedade, nosso dia-a-dia [...] sobre minha experiência no CPM, eu vou dizer que é uma
escola muito boa, é uma escola que preza muito pela disciplina, então... assim, eu gostei
muito logo quando eu vi... quando eu cheguei aqui já busquei me adaptar à realidade, a
diretora já conversou comigo, já disse como funcionava a escola, então, assim, eu gostei
porque ele exige, existe muito respeito por parte dos alunos, alunos respeitam bastante, né,
há uma disciplina por parte deles, a escola prega isso [...]a minha experiência no CPM ela é
muito boa... éh.. eu gosto muito de trabalhar aqui, eu vejo assim uma disciplina, e também
assim, eu vejo que os colegas, assim, gestor também, eu vejo que são pessoas que prezam
por essa disciplina na escola, eu não tenho o que reclamar, eu gostei muito assim do
impacto, quando eu entrei aqui... por que é totalmente diferente da realidade de outras
escolas, você... não que as outras escolas seja inferiores, mas vê tanta disciplina nas outras
quanto existe aqui [...] (GOLF NOVEMBER, 05.09.2019, às 10h3m47s).

A Entrevista Narrativa seguiu o padrão e critérios metodológicos de preparação,
iniciação, narração central, fase de perguntas e fala conclusiva. (VIDE EM ANEXO).
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2.6. As Entrevistas Narrativas as Coordenadoras Pedagógicas do
CPM
A aproximação com as Coordenadoras Pedagógicas do Colégio da Polícia Militar
Alfredo Vianna foi um processo bem mais embaraçoso, sobretudo em relação à Coordenadora
SEC. Embora o Pesquisador tivesse bom trânsito perante as autoridades escolares
representantes da Polícia Militar, mas também com o Gestor SEC, em relação à Coordenação
SEC não foi tão dinâmica a aproximação.

Porém, o trabalho de aproximação com as

coordenações pedagógicas se fazia necessária pela relevância para o trabalho de pesquisa.
Inicialmente, a coordenadora civil SEC, em particular, mostrou-se reticente à
proposta de pesquisa alegando problemas e dificuldades de agendamentos para a entrevista,
mas também em relação ao trabalho de aproximação com os alunos. Com ar atmosférico de
altivez pelo cargo, não se negou expressamente a participar da entrevista, mas deu a entender
sua posição em relação à pesquisa com os alunos, o que de forma implícita impôs protocolos e
certa burocracia, pretendendo fazer análise sobre as variáveis do questionário de pesquisa.
Após algumas visitas, apresentamos a proposta de palestra com os alunos do 3º ano
do ensino médio, visando a uma aproximação, porém a coordenadora alegou algumas
atividades nas quais os alunos estariam envolvidos e por isso nos direcionou para a viceGestora SEC, de quem se obteve excelente receptividade. Através da vice-Gestora o trabalho
com os alunos foi encaminhado, o que contribuiu para a efetivação da pesquisa pela aplicação
dos questionários. Neste sentido, o apoio do Gestor SEC, da vice-Gestora e dos Oficiais foi
imprescindível para que os questionários fossem aplicados e respondidos pelos alunos da
turma “A” e “C” do 3º ano.
A busca de aproximação com a coordenadora PM foi menos embaraçoso, porém
tivemos algumas questões relacionadas a um espaço de agendamento para a entrevista
narrativa. Era visível a postura de cautela que pairava sobre as duas coordenadoras.
Entretanto, em relação à coordenadora PM, a aproximação foi facilitada pelo grau de
proximidade do Pesquisador para com a pessoa da coordenadora por parte da Polícia Militar.
Mas retomando a aproximação com a Coordenadora SEC, depois de algumas visitas
e algumas conversas, ainda se mostrando bastante atarefada, cansada, sem tempo, ela
finalmente assentiu em participar da pesquisa como entrevistada. Depois de estabelecido o
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agendamento para a entrevista narrativa com ambas as coordenadora, finalmente as
entrevistas puderam ser realizadas.
Seguindo o mesmo protocolo de sigilo da pesquisa, as designações do alfabeto
fonético foram utilizadas em substituição aos nomes de identificação para as coordenadoras,
conforme segue as entrevistas narrativas de ambas.

2.6.1.

A Entrevista Narrativa com a Coordenadora “Eco”

A entrevista narrativa com a Coordenadora “Eco” ocorreu no dia 05.09.20019, às
11h51m32, com a seguinte questão para iniciar: gostaríamos que você contasse um pouco da
sua história no CPM, essa experiência de vida no CPM. Além da sugestão de narrar a
experiência na escola militarizada, após essa primeira fase, lançadas perguntas sobre a prática
do ensino de sociologia e como se processa a prática de sala de aula, autonomia do ensino de
sociologia frente à concepção de disciplina, de hierarquia e de obediência enquanto valores da
escola militarizada. Pontos relevantes da narrativa:
[...] a gente só se surpreende, pela capacidade que a escola tem, o seu potencial humano,
tanto os recursos da área pedagógica, os docentes, quanto também o corpo militar, existe
sim uma harmonia, e o nosso trabalho tem sido fundamentado nesta Harmonia; o lema da
Polícia é: a palavra convence o exemplo arrasta [ênfase na instituição militar; [...] Eu sou
moradora aqui do bairro, e eu vi a chegada do CPM, a mudança do endereço, como algo
extraordinário, que teve todo... todo um preparo da comunidade para receber, né, a
Instituição em si, por que marcou como um fenômeno sociológico; existe uma grande
mudança na postura, hoje, das pessoas, que moram próximas aqui; então, o passar do
aluno, é a coisa do, da farda mesmo, né, essa característica, a postura que eles têm, que
eles adotam, a partir da farda, mudou todo um conceito do povo que mora aqui próximo;
então, eu hoje, eu escuto várias pessoas testemunhando, de que eles têm prazer, ficam
observando os alunos passando, né, por que tem um grande diferencial, eu diria que é um
marco na história, éh...[...] existe uma ideia, de quem está de fora, de quem não conhece a
estrutura do CPM, achar que professor ele é monitorado por policiais... não! O professor, ele
é livre, é o exercício da docência, é competência realmente do professor; e na Unidade do
CPM, nós desenvolvemos os projetos da SEC, os estruturantes, que tem a ver com arte,
com dança, com música; então as diversas formas de arte; então, essa multiforme
sabedoria, que é desenvolvida no CPM, é um diferencial na sociedade; e enquanto
sociologia no ensino médio, o que é que eu vejo? Bourdieu, ele coloca um ponto, que eu
diria, estratégico; é o capital cultural. Qual é o capital cultural que os nossos alunos éh...
trazem? O que é que eles têm, né, enquanto sociologia? Enquanto projeto de vida? [...] A
sociologia, ela é importantíssima; E ultimamente, o que eu tenho ouvido os alunos já
mencionando frases de sociólogos, né, eles já começam a aprender agregar valores e a
repetir [...]. É ele já é um ser social, ele faz a sociedade, no seu momento histórico, e ele ao
mesmo tempo precisa ser inserido nos processos sociais, o que a gente chama de
sociedade, né; Olha que contraditório. Ele já é um ser social, um ser histórico, mas ainda
assim tem uma necessidade de aprender, de crescer, para ser inserido de uma forma exitosa
[...] (ECO 2019.08.08, ÀS15:46:48).

A Entrevista Narrativa seguiu o padrão e critérios metodológicos de preparação,
iniciação, narração central, fase de perguntas e fala conclusiva. (VIDE EM ANEXO).

47

2.6.2.

A Entrevista Narrativa com a Coordenadora “Alfa”

A entrevista narrativa com a Coordenadora “Alfa” ocorreu no dia 10.09.20019, às
11h07m22, com a seguinte questão para iniciar: então, gostaríamos que você pudesse nos
contar sua história de vida no CPM. Além da narrativa sugerida sobre a história de vida da
entrevistada, o pesquisador formulou as seguintes questões: formação acadêmica, o ensino de
sociologia no ensino médio, a relação da disciplina sociologia com a obediência, a disciplina e
hierarquia e o paradigma militar na estrutura escolar; entre outras questões relacionadas a
atuação da coordenação militar e sua relação com a coordenação civil. Os pontos relevantes
da narrativa foram os seguintes:
Tô no CPM desde a criação, esse é o nosso décimo quarto ano, durante esse processo a
gente vem fazendo uma construção; primeiro porque não é fácil fazer uma inserção entre
uma estrutura civil SEC e uma estrutura militar, que a primeira abordagem que se tem é que
a Polícia, ela invade o espaço do outro, aí, inicialmente, não tem esse entendimento que é
uma atividade conjunta. [...] Enquanto coordenação, o que a gente percebe é que o que
havia escrito fazia uma reflexão direcionada à coordenação SEC; então, por mais que
façamos o serviço do Coordenador SEC, não havia uma normativa que nos assegurasse. O
Colégio da Polícia Militar ele admite até cinco coordenadores, no entanto, a gente sempre só
teve um coordenador SEC, e um coordenador militar; e a gente veio o tempo todo,
trabalhando em conjunto, realizando, não só as funções que eram determinadas e
especificadas pela polícia militar, bem como realizando toda a atividade que era da SEC;
durante esse processo a gente sentiu a necessidade de uma normatização que delimitasse
quais eram as missões do Coordenador PM. [...] o coordenador SEC realiza especificamente
as atividades da Coordenação SEC; enquanto que o coordenador PM, ele realizava: as
demandas oriundas da PM, específicas por esse profissional, porque só daria para ser
realizada por um profissional da área Segurança Pública, pelo entendimento e a sua
formação em relação a polícia militar, mas, ao mesmo tempo, ele trazia cumulativamente
todas as atividades relacionadas a atividades SEC. [...] importância, de uma normativa que
direciona o trabalho do pedagogo, desse coordenador do Colégio da Polícia Militar, mas
essa normativa não é para civil nem para militar, é para ambos; porque o que se busca
normatizar uma estrutura que notei as atividades desenvolvidas pelos coordenadores da
rede, Independente de serem militares ou não; mas enquanto militar a gente termina
recebendo uma demanda maior, já que a gente tem como grande objetivo levar adiante os
pilares da nossa Corporação, que a hierarquia e disciplina; que divergem em certos pontos
do que a coordenação SEC tem em mente, porque a gente ainda tem vários resquícios, a
gente ainda é visto, de algum modo, como uma estrutura opressora, então, nos processos de
dialogados, parece que a gente termina impondo aquilo que é normativo, a gente termina
impondo aquele que está escrito; o policial militar, enquanto o coordenador, ele tem uma
linha de seriedade, de cumprimento das missões que lhe são atribuídas, como algo muito
certo [...]O que acontece diferenciado em relação a rede SEC. (...) uma série de
problemáticas: primeiro aquebrantar o coração dos nossos colegas professores, para que
eles entendam que a Polícia Militar, ela é uma aliada no processo de construção das
aprendizagens; a presença da polícia militar não é opressiva, muito pelo contrário: é para
assegurar a possibilidade de que o professor, ele exerça de fato, aquilo para qual ele foi
contratado; o professor ele não foi contratado para tirar o menino de sala, ele não foi
contratado para se indispor por questões que não são vindas da sala de aula, mas que o
aluno traz o seu ambiente externo, até porque a gente entende que o aluno, ele é um
indivíduo holístico, ele precisa ser analisado dentro das estruturas educacionais como todo,
ele quando entra na sala de aula, ele não deixa do lado de fora da porta todas as
problemáticas que são estruturais para sua formação, para quem ele pensa; para os seus
afetos idiossincráticos; mas infelizmente, quando a gente volta para o outro lado, que seria o
lado da SEC, [...] (ALFA, 2019.09.10, às 11:07:22).
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A Entrevista Narrativa seguiu o padrão e critérios metodológicos de preparação,
iniciação, narração central, fase de perguntas e fala conclusiva. (VIDE EM ANEXO).

2.7. Síntese dos Dados Obtidos nos Questionários Aplicados aos
Alunos das Turmas “A” e “C” do 3º Ano do Ensino Médio do CPM
Nesta síntese são apresentados os dados obtidos através dos Questionários de
Pesquisa aplicados para 46 (quarenta e seis) alunos das turmas “A” e “C” do 3º ano do ensino
médio do CPMAV. O questionário padrão, enquanto instrumento de pesquisa, foi elaborado
contendo 20 (vinte) questões semiestruturadas, qualitativas e quantitativas, com variáveis de
respostas numérica e categorizadas. Foram elaboradas 16 (dezesseis) questões fechadas
elaboradas para respostas de múltiplas escolhas e escalonadas e 4 (quatro) questões abertas
com variáveis quantitativas e qualitativas.
Inicialmente os questionários foram distribuídos para os alunos em sala de aula, após
a realização da palestra “A Imaginação Sociológica: a desnaturalização e o estranhamento
enquanto ferramentas de análise e reflexão da Sociologia”, foi bem explicado sobre cada
questão, para que os pesquisados respondessem as questões e os devolvessem ao Pesquisador,
através da Vice-Gestora da Escola Militarizada, entretanto, apenas um pequeno grupo de 08
(oito) alunos devolveu os questionários preenchidos. Isso foi uma surpresa inesperada!
A ausência de parte considerável dos alunos na devolução dos Questionários
respondidos trouxe a seguinte reflexão: era de se esperar que esse comportamento, falta de
compromisso no preenchimento e entrega das folhas do questionário, em 38 alunos, não fosse
ocorrer em uma escola militarizada, vez que a obediência, a disciplina e a hierarquia são os
principais valores cultivados na formação dos alunos do CPM, talvez fosse um
comportamento a ser observado em outra escola pública, entretanto esse dado marcou como
fenômeno descrito na observação participante. A solução, neste caso, foi buscar a colaboração
do Capitão Coordenador da Unidade Pedagógica por parte da Polícia Militar, que novamente
reuniu as turmas em uma sala de aula, quando foram distribuídos novamente os questionários
de pesquisa para que os alunos respondessem e prontamente fosse devolvendo a medida que
fosse terminando. Todos responderam e devolveram os questionários.
A fase seguinte foi a tabulação dos dados. Após essa fase, foram elaborados os
gráficos que, por limitação na quantidade máxima de páginas do trabalho (120 páginas), farão
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parte dos anexos. Entretanto, os gráficos com dados mais representativos para o enfoque da
pesquisa serão dispostos como instrumento de análise teórica no terceiro Capítulo do trabalho.
No particular da quantidade de alunos pesquisados, segundo Richardson (2010,
p.167) o tamanho de urna amostra deve alcançar determinadas proporções mínimas,
estabelecidas estatisticamente. Além disso, as necessidades práticas de tempo, custos etc.
recomendam não ultrapassar o tamanho mínimo determinado pela estatística. Neste sentido,
o número de alunos pesquisados traduz resultados quantitativos e qualitativos relevantes para
a triangulação dos dados oferecidos pela coleta realizada através da amostra, que representa
50% dos alunos matriculado no 3º ano, que por sua vez estabelece o percentual de 12,5% da
totalidade de alunos matriculados nas 16 (dezesseis) turmas do ensino médio do CPMAV.
Portanto, a forma de cálculo da amostra baseou-se na proporção mínima
representativa de todas as turmas do ensino médio, capaz de garantir a generalidade global
dos resultados, mas também a proporção máxima de metade do 3º ano, a partir da amostragem
aleatória para a escolha das turmas pesquisadas.

2.7.1. Síntese dos Dados Revelados nos Questionários de Pesquisa:
1ª QUESTÃO: a Forma de Ingresso no Colégio da Polícia Militar Alfredo
Vianna: conforme o Edital, as vagas previstas para ingresso no CPMAV/Juazeiro foi
estabelecido em 50% destinadas aos filhos de militares estaduais e servidores públicos
civis da PMBA e CBMBA, professores e demais servidores públicos civis da SEC
colocados à disposição das Unidades do CPM/BA; e 50% para filhos de outros cidadãos da
sociedade civil. Os dados revelam que 76,08% dos alunos são filhos de cidadãos comuns;
enquanto que apenas 19,56% desses alunos são filhos de militares ou de policiais militares.
Essas duas categorias dominam em torno de 96% das vagas oferecidas pela escola
militarizada. As categorias de servidor público civil da PM, dos Bombeiros e da Secretaria de
Educação do Estado; mais a categoria professor ocupam apenas 4% das vagas; 2ª
QUESTÃO: A Influência da Família na Escolha pela Escola Militarizada: os dados
revelam que 36% dos alunos tiveram autonomia de escolher estudar no CPM; enquanto 33%
são de decisão dos pais; 20% com a opção apenas da mãe; 9% por decisão apenas do pai; e de
membros aparentados da família decidem em um percentual de apenas 2% como responsável
pela opção de estudo no CPM; 3ª QUESTÃO: o Perfil Étnico-Racial da Escola Militarizada
em Juazeiro: pela amostragem dos dados, a cor parda predomina com o percentual de
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54,34%; seguido de 24% de alunos da cor branca; e 17% dos alunos da cor preta. A
amostragem não registra a cor indígena nem a cor amarela; 4ª QUESTÃO: o Gênero
Dominante na Comunidade Estudantil do CPM: os dados revelam que o gênero masculino
predomina com o percentual de 63% de meninos, enquanto o gênero feminino responde por
35% de meninas. Cabe chamar a atenção para o fato de essa variável ser aberta para outras
opções de orientação sexual, vez que pedia apenas que indicasse o sexo. Um dos pesquisado
deixou essa variável sem resposta; 5ª QUESTÃO: o Grau de Instrução das Famílias do
Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna: a) Grau de Instrução dos Pais: os dados
mostram que o nível de instrução do pai com o ensino médio prepondera sobre as demais
variáveis com 23,5% da amostra; o ensino superior com 22% dos pais; pós-graduação com
4% dos pais; fundamental I com 7%; fundamental II com 11% dos pais; e sem escolarização
apenas 2% dos pais; 4% dos pesquisados não indicaram qualquer das variáveis. b) Grau de
Instrução das Mães: os dados revelam que 44% das mães possuem ensino médio; 30% com
ensino superior; 13% das mães com fundamental II e apenas 2% das mães com o fundamental
I. Na categoria de pós-graduação, os números revelam que 11% das mães são pós-graduadas.
c) Grau de Instrução dos Responsáveis pelo Aluno CPM: nessa variável os dados revelam
que 78% dos alunos não indicou o grau de escolaridade de seus responsáveis. Sem
escolaridade, fundamental I e fundamental II não houve registro. Por outro lado, 13%
disseram ter seus responsáveis o ensino médio; 7% disseram ter ensino superior e 2%
disseram ter pós-graduação. No geral, os dados revelam que da amostra pesquisada apenas
22% dos alunos pesquisados estão vinculados diretamente a pessoas responsáveis e 78% estão
em convivência com pai e mãe; 6ª QUESTÃO: Perfil Socioeconômico das Famílias dos
Alunos do CPM: Os dados indicam que 52% das famílias percebem renda entre 2 e 5 salários
mínimos; 24% entre 1 e 2 salários mínimos; 13% entre 5 a 1º salários mínimos; 7% menos de
um salário mínimo e 4% dos alunos pesquisados não opinaram. A pesquisa não revelou
famílias com renda mensal acima de 10 salários mínimos; 7ª QUESTÃO: Nível de Interesse
pela Formação do Ensino Médio do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna: a
preferência por educação mais qualificada no ensino médio aparece com 54% do grau de
interesse dos alunos; a carreira militar ou a atividade policial aparece com 33% do grau de
interesse; a formação militarizada no ensino médio mostra 7% de interesse; outras opções
somente 4% e 2% dos pesquisados não quiseram opinar; 8ª QUESTÃO: Grau de Interesse
dos Alunos do CPM pelas Áreas de Disciplinas Estudadas no Ensino Médio: Segundo as
regras do novo ensino médio previstas no Guia, os estudantes matriculados no Ensino Médio
regular terão a possibilidade de cursar integralmente um itinerário técnico, fazer um curso
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técnico, junto com cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), ou até mesmo um
conjunto de FICs articuladas entre si. Existe ainda a oportunidade de os jovens percorrerem
itinerários voltados para uma ou mais áreas do conhecimento complementado por cursos de
Formação Inicial Continuada. Os dados foram revelados por área na seguinte ordem de
variáveis: a) Nível de Interesse pelas Disciplinas da Área de Linguagens: 52,17% dos alunos
se interessam pela disciplina de Língua Portuguesa; 23,91% dos alunos pesquisados prefere a
disciplina Inglês; 10,86% escolheu Educação Física; 8,69% prefere Artes; e 4,34% não
opinou. Língua Portuguesa e Língua Inglesa contribuem com 76,08% dos interesses
manifestados pelos alunos pesquisados. b) Nível de Interesse pelas Disciplinar da Área de
Ciências Exatas e da Natureza: Na Área de Ciências Exatas e da Natureza, os resultados
dispostos na seguinte ordem: 27% dos alunos se interessam por Biologia; 23% revelam
interesse pela disciplina de Matemática; 18% revela interesse pela disciplina de Química;
17% dos alunos não opinaram; e 15% mostraram maior interesse pela disciplina de Física.
Cabe ressaltar que as disciplinas que integram a Área de Ciências Exatas e da natureza
compreendem as matérias de maior importância no interesse dos alunos pesquisados, o que se
prestam a certa uniformidade em equilíbrio. c) Nível de Interesse pelas Disciplinar da Área
de Ciências Humanas: os dados mostram que História lidera as preferências, com 39% dos
interesses dos alunos; em seguida Geografia, com 20% das preferências; Sociologia, com
18% das preferências; 16% para filosofia e 7% dos alunos pesquisados não opinaram; 9ª
QUESTÃO: Nível de Satisfação dos Alunos do CPM com a Disciplina de Sociologia: os
dados revelam que 56% do total de alunos pesquisados indicam que o ensino da disciplina
Sociologia é satisfatório; 22% indicam que o ensino da disciplina é pouco satisfatório; 15%
responderam que é muito satisfatório; e 7% consideram que o ensino da disciplina não é
satisfatório. Nas justificativas em cada variável, os alunos manifestaram as seguintes respostas
por número de alunos:
a) Pouco Satisfatória, Por quê?
1. O professor não possui didática; 2. Não passa segurança no que ensina; 3. Por que o
professor não possui a devida qualificação; 4. Não estudamos todos os assuntos
necessários; 5. Falta abordar de uma forma melhor; 6. Pois falta professores qualificados na
área; 7. Falta de professor definitivo.

b) Satisfatória, por quê?
1. Por que há lacunas que poderiam ser preenchidas; 2 .Pois consigo compreender muito; 3.
Tem um ensino de boa qualidade; 4. Dão conteúdos que devem ser tratados de várias
instituições; 5. Abrange os assuntos necessários; 6. Falta de profissional específico; 7.
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Professor bem informado e de boa didática; 8. Está na média; 9. Por que abrange o que é
especificado nos livro didático; 10. Por que há lacunas que podem ser preenchidas; 11. É
compreensível; 12. Gosto das abordagens discutidas;Tem uma boa base, mas não muito
suficiente; 13. Pois tem um bom ensino e uma ótima disciplina; 14. Por que o ensino é muito
bom; 15. O ensino é bom, porém não dá muita ênfase a autores da Sociologia; 16. Consigo
compreender bem os assuntos passados; 17. Pois são passados conteúdos que são dados
em prova e na vida social; 18. Devido à didática apresentada; 19. Em vários momentos a
falta de uns (?). [a última palavra incompreensível]

c) Muito satisfatória, por quê?
1. Atende a necessidade; 2. Ensino de qualidade; 3. Professores de ótima qualidade; 4.
Ótimas aulas; 5. Por já se tratar de uma matéria que gosto; 6. Um ensino muito bom; 7. Me
identifico.

d) Não satisfatório, por quê?
1. O professor não passa segurança nos seus ensinamentos; 2. O professor não demonstra
domínio; 3. Muito chato; 4. Chato.

10ª QUESTÃO: A Significância dos Conteúdos de Sociologia para a Reflexão dos
Alunos do CPM: Em relação dos conteúdos da disciplina de Sociologia, os dados mostram
que 72% dos alunos do CPMAV compreendem que os conteúdos oferecidos pela disciplina
contribuem para a formação de uma consciência crítica sobre a sociedade; 22% dos alunos
optaram outros assuntos; 4% consideram que os conteúdos de Sociologia contribuem para
refletir as instituições sociais; e apenas 2% consideraram que os conteúdos de Sociologia
significa refletir de maneira crítica a educação; 11ª QUESTÃO: Esta questão sobre o ensino
de Sociologia no CPMAV foi formulada a partir de uma pergunta aberta de natureza
exploratória, disparada da seguinte forma: como você avalia o ensino de sociologia no CPM?
Os alunos avaliaram o com respostas evasivas e abertas na seguinte ordem: a) RESPOSTAS
EVASIVAS: regular; bom; adequado; boa; satisfatório; excelente; fraco; mediano; médio;
o ensino é bom; muito satisfatório; um bom ensino; um ensino bom; b) RESPOSTAS
ABERTAS:
ao variar a troca de professor acaba prejudicando; entretanto poderia ter um melhor
aprofundamento quanto ao senso crítico; para aprimorarmos os nossos conhecimentos; boa,
pois os conteúdos que são passados; Considero de maneira regular, devido ser uma
disciplina estudada e discutida somente um dia na semana, e ainda na sexta feira; É bom,
mas definitivamente falha na escolha. O professor deve realmente ter formação na área;
Ensino bom, pautado em análises sociais e políticas dos eventos em meio à sociedade;
Muito bom! Nos ajuda a aprender sobre cultura, socialismo e globalização. Nas normas
padrões que devem ser abordados assuntos para se base ou conhecimento do assunto;
Normal. Poderia melhorar muito, temos pouco conhecimento sobre a disciplina; Ótimo, muito
satisfatório, tem um bom professor; Poderia ser melhor se tivesse professores especializados
na área; Precisa melhorar; Razoável, pois falta professor formado na área; Regular, por não
haver profundidade no ensino; Superficial, pois não há aprofundamento no conteúdo;
Superficial, pois não há um aprofundamento nos conteúdos; Precisa melhorar, por que
precisa de aulas melhores;
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12ª QUESTÃO: como você avalia seus conhecimentos em Sociologia, a partir dos
conteúdos estudados no CPM? Os dados revelam que 58% dos alunos consideraram que os
conhecimentos a partir dos conteúdos são bons; 31% disseram afirmaram ser regular; 11%
afirmaram dos alunos afirmaram ser ótimo; 13ª QUESTÃO: os conteúdos de sociologia,
entre símbolos de hierarquia e de disciplina e entre cerimoniais militares do CPM, são: os
resultados nessa questão foram o seguinte: 42% dos alunos consideram os conteúdos de
Sociologia compatíveis com os símbolos e cerimoniais militares; 22% consideram que os
conteúdos de Sociologia podem ser perfeitamente intercalados aos símbolos e cerimoniais
militares; 17% consideram que os conteúdos de Sociologia são indiferentes aos símbolos e
cerimoniais militares; 9% consideram incompatíveis; e 7% percebem os conteúdos de
Sociologia como impossíveis de serem relacionados com a disciplina, hierarquia e símbolos e
cerimoniais militares. dois alunos pesquisados não responderam a nenhumas das variáveis;
14ª QUESTÃO: em relação à prática de sala de aula durante todo o ensino médio do CPM,
seus professores da disciplina sociologia: Os resultados apresentaram os seguintes dados: 1)
87% dos alunos pesquisados afirmaram que os professores da disciplina estimularam a
refletir e a debater criticamente os conteúdos, com estranhamento e desnaturalização de
problemas sociais; 2) 11% dos alunos responderam que os professores apenas apresentaram
os conteúdos, sem promover debates sobre os temas abordados em sala de aula; c) 2% dos
alunos apenas afirmou que os professores de Sociologia não favoreciam a compreensão dos
conteúdos, nem estimulavam os alunos a desenvolver pesquisas sociológicas. As demais
variáveis não foram respondidas, entre elas: não estimularam os alunos a refletir criticamente
os problemas sociais nem a debater os assuntos em sala de aula e que nunca aplicaram os
processos de estranhamento e desnaturalização para compreender e debater questões
sociais; 15ª QUESTÃO: em geral, durante todo o ensino médio, no CPM, o que você
aprendeu e vem aprendendo nas aulas de Sociologia: Dos dados obtidos resultou o seguinte:
56% dos alunos afirmam ser possível utilizar integralmente o aprendizado na imaginação
sociológica e poder melhor compreender os problemas sociais do cotidiano; 38% disseram
que o aprendizado na disciplina de Sociologia são conteúdos úteis para a vida e podem ser
aplicados integralmente à cultura da educação militarizada; 4% afirmaram que o
aprendizado na disciplina de Sociologia tem tudo a ver com a vida do pesquisado e terá
utilidade para o futuro do pesquisado; 2% afirmou que não tem nenhuma importância para
o que lhe interessa, enquanto pessoa que busca formação e cidadania. A variável
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completamente inútil para a vida, por não se aplicar à realidade em que você está inserido
foi zerado; 16ª QUESTÃO: ainda sobre as aulas de sociologia, quando você tem
dificuldade para compreender os assuntos, é por que sobre: a) em Relação às Dificuldades
sobre a Sociologia: em relação a autocrítica do alunos 33% dos alunos não responderam a
nenhuma das variáveis; 30% dos alunos não estudam a disciplina de Sociologia; 22% dos
pesquisados afirmam não conseguir compreender os assuntos da disciplina; 9% alega que é
difícil de entender os assuntos dados na disciplina; e 6% afirmam não gostar de Sociologia; b)
as Dificuldades em relação ao Professor de Sociologia: os dados revelam que 35% dos
alunos não responderam a nenhuma das variáveis; 30% dos alegam que o professor não
domina a disciplina Sociologia; 22% dos pesquisados afirmam que o professor não uma boa
didática; 11% dos alunos alega que o professor não explica bem os assuntos da disciplina de
Sociologia; e 2% afirmam não gostar do professor da disciplina de Sociologia; c) Sobre
Dificuldades em Relação Escola Militarizada: a autocrítica em relacionada à escola
militarizada e a relação com as dificuldades em compreender os assuntos da disciplina de
Sociologia, os dados revelam que 65% dos alunos pesquisados não responderam a nenhuma
das variáveis válidas; 13% afirmam que os cerimoniais militares da escola dificultam a
compreensão dos assuntos da disciplina Sociologia; 13% responderam que a escola
militarizada não favorece a compreensão dos assuntos da disciplina de Sociologia; 13%
alegam que a escola militarizada dificulta a compreender os assuntos trabalhados na
disciplina Sociologia; 7% consideram que a escola prejudica na compreensão dos assuntos
de Sociologia; e 2% disseram que a escola não permite refletir sobre os assuntos trabalhados
pela

disciplina

de

Sociologia.

d)

Em

Relação

às

Dificuldades

sobre

a

Hierarquia/Disciplina: os dados mostram que 61% dos alunos se abstiveram de responder
qualquer das variáveis válidas. Neste sentido, os dados válidos apresentam os seguintes
resultados: 22% dos alunos pesquisados afirmam que a hierarquia e a disciplina não permitem
polemizar temas sociais, enquanto assuntos da disciplina de Sociologia; 17% disseram que a
obediência tem primazia sobre a compreensão dos assuntos relacionados às aulas da disciplina
de Sociologia; e sobre a variável não permitir reflexão crítica não pontuou na pesquisa; 17ª
QUESTÃO: indique sua compreensão sobre a imaginação sociológica, a partir dos
conteúdos de sociologia vistos no ensino médio do CPM: com o propósito de averiguar o
nível de compreensão dos pesquisados, as variáveis respondidas revelaram os seguintes
dados: 46% dos alunos pesquisados afirmaram que imaginação sociológica é a técnica de
imaginação do senso comum sobre os objetos e problemas sociais de uma comunidade;
26% dos pesquisados afirmaram que imaginação sociológica tem relação com a percepção do
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homem comum sobre a realidade superficial da vida cotidiana na qual participa como
cidadão; 24% disseram que imaginação sociológica um neologismo sociológico de conexão
racional da experiência do indivíduo com as instituições sociais; 4% dos pesquisados não
responderam; a variável relacionando a imaginação sociológica a uma consciência ingênua
das pessoas que defendem um pensamento sobre as instituições sociais de seu lugar foi
zerada pelos pesquisados; 18ª QUESTÃO: a “padronização” referente ao uso correto e
adequado do cabelo, as práticas rotineiras, os gestos, as palavras características e os
jargões do linguajar militar fazem parte da rotina no dia-a-dia do CPM, mas também:
os dados revelam o seguinte: 43% afirmaram que essas regras de “padronização” e normas de
comportamento facilitam na melhor compreensão de valores essenciais da formação da
cidadania; 26% admitem que tais regras não atrapalham nem dificultam em nada a formação
de uma consciência crítica sobre questões sociais; 15% disseram que essas exigências
contribuem para melhor compreender princípios fundamentais da formação intelectual;
7% afirmaram que confundem a maneira correta de compreender princípios fundamentais
da formação intelectual; 7% não responderam; e 2% afirma que confundem a maneira
correta de compreensão dos valores essenciais na formação da cidadania; 19ª QUESTÃO:
a Hierarquia, a Disciplina e a “padronização” de modelos comportamentais de obediência
da Escola Militar: Ainda relacionada à questão anterior, este quesito pretendeu confirmar
como os alunos percebem as estruturas estruturantes e estruturadas do Colégio da Polícia
Militar Alfredo Vianna, sobre o aspecto da consciência crítica dos alunos pesquisados, a partir
de um olhar de reflexão sobre a realidade da escola militarizada. 46% dos alunos pesquisados
afirmaram que a Hierarquia, a Disciplina e a “padronização” de modelos no CPM ajudam na
autodisciplina e é um suporte na preparação para a vida em todos os sentidos; 24%
disseram que influenciam bastante nas suas escolhas vocacionais e demais projetos de
realização pessoal; 20% afirma que são apenas complementares no amadurecimento dos
ideais de profissão e de estilo de vida; 4% consideram não influenciam em nada no
momento de focar em projetos pessoais ou outras escolhas vocacionais; 4% disseram tratarse de ferramentas que estimulam a competitividade entre pessoas em qualquer ambiente da
vida; e 2% não responderam; 19ª QUESTÃO: indique seus planos e uma profissão de sua
escolha, após concluir o ensino médio: No particular da disciplina de Sociologia, a questão
se insere nas diferentes possibilidades de analisar a formação e a consciência de cidadania,
adquiridas pelo aluno do CPMAV. As respostas foram as seguintes, indicadas por número,
revelam os planos e profissões escolhidas:
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1.
Carreira militar, fazer faculdade de medicina; 2. Formação em engenharia
mecatrônica e filiação ao militarismo, seja no quadro estadual (PM) ou nacional no EB; 3.
Fazer vestibular e me formar em nutrição; 4. Concurso público; 5. Concurso militar; 6.
Pretendo continuar estudando e passar em concurso da minha escolha; 7. Fazer uma boa
faculdade e prestar concurso da polícia militar; 8. Após concluir o ensino médio, entrar na
polícia militar e fazer uma boa faculdade de medicina; 9. Faculdade de direito e serviço
público; 10. Assim que terminar o ensino médio, pretendo ingressar no EB e posteriormente
prestar concurso para a polícia federal; 11. Fazer faculdade de artes cênicas; 12. Pretendo
cursar alguma área na engenharia ou seguir carreira militar; 13. Seguir carreira militar e
conquistar minha estabilidade financeira; 14. Seguir no militarismo e buscar passar em algum
concurso militar; 15. Estudar durante um ano, tentar um curso na faculdade e fazer concurso;
16. Fazer faculdade e entrar pra polícia; 17. Carreira militar; 18. Pretendo cursar faculdade
de direito e passar num concurso pra ter estabilidade; 19. Pretendo cursar direito, almejar
cargo de delegado, posteriormente pretendo auditor fiscal; 20. Após a conclusão do ensino
médio, pretendo ingressar na faculdade de arquitetura; 21. O meu plano é ser oficial da
polícia militar do estado da Bahia; 22. Pretendo exercer a carreira militar e torna-me um
oficial da polícia militar; 23. Continuar os estudos e cursar engenharia; 24. Quero ser
empresário; 25. Medicina, o médico mais f... da cidade; 26. Seguir carreira militar e fazer
alguma faculdade; 27. Cursar faculdade de nutrição; 28. Quando concluir o ensino médio,
planejo fazer um ano de cursinho e no outro ano realizar a faculdade de direito, para que
futuramente eu ingresse para ser policial militar ou federal; 29. Fazer concurso da PM e
faculdade de ciências sociais; 30. Quero fazer uma faculdade boa, ter um trabalho bom e ter
vários diplomas; 31. Ingressar na carreira militar, quando estiver trabalhando fazer faculdade
de medicina; 32. Pretendo fazer enfermagem e trabalhar; 33. Pretendo fazer faculdade de
direito e prestar concurso para a PM; 34. Pretendo fazer o curso de direito e posteriormente
fazer um concurso para promotora; 35. Ter estabilidade e trabalhar na área de saúde; 36.
Realizar curso de enfermagem e ter especialização na área; 37. Ter estabilidade financeira e
trabalhar na área de saúde; 38. Fazer faculdade de direito e fazer concurso para a polícia
federal; 39. Entrar em uma faculdade e trabalhar na carreira militar; 40. Após curso cursar
odontologia; 41. Primeiro fazer o ENEM, ingressar na faculdade, ser advogado e fazer
concurso para ser oficial da polícia militar; 42. Terminar o ensino médio e manter a
continuidade nos estudos, passar em alguns concursos com efetividade em formação militar,
com a polícia militar, com a polícia federal, COT ou COE; 43. Quero ser PM e cirurgiã
cardiologista.

É importante ressaltar que três alunos pesquisados não responderam a essa questão
do questionário. Em uma breve avaliação das áreas de abrangência das opções de carreira
profissional indicadas pelos alunos do CPMAV, 41% dos pesquisados manifestaram planos
em continuar nos estudos e ingressar na carreira militar; 20% mostraram-se interessados em
realizar vestibular para faculdades nas áreas de engenharia, artes cênicas, nutrição, e até
empresário; 13% planejam a área de saúde, entre medicina e enfermagem; 11% têm planos
de ingressar em uma faculdade de direito e ir para órgãos de polícia ou ministério público;
9% pretendem realizar concurso público; e 6% não responderam à questão apresentada. Vale
ressaltar que uma margem considerável pretende ter uma segunda profissão, conforme os
discursos.
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3.

Capítulo II – O Paradigma da Educação Militarista

3.1. O Militarismo
Antes de iniciar esse tópico, a partir dos aspectos trazidos neste Capítulo, convém
refletir sobre as práticas e representações relacionadas à defesa da proeminência de
instituições militares ou valores e crenças militaristas oriundos desse universo social sobre o
universo social mais geral. Noutros termos, como o paradigma militarista repercute nas
problemáticas envolvidas no ensino de sociologia enquanto disciplina do ensino médio dessa
unidade escolar? E como o ensino de Sociologia se desenvolve no CPM de Juazeiro, unidade
escolar com características, a princípio, civis e militares. Ressalte-se: características
inicialmente civis e militares por que se trata de uma escola “civil-militar” na sua proposição
formal.
Ainda sobre essa gestão “civil-militar”, uma particularidade específica notada no
CPM de Juazeiro, no decorrer das observações de campo, foi o fato de se evidenciar um
ambiente “híbrido” nas estruturas administrativas e pedagógicas da escola, claramente
percebido desde a segurança local às instâncias civil e militar existentes, com direção e
coordenação pedagógica civil, por parte da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e
direção e coordenação pedagógica policial-militar, distintas, porém compartilhadas dento do
mesmo espaço escolar. Neste aspecto, vale ressaltar que CPMAV é percebido e compreendido
pela população civil como um Colégio da Polícia Militar em Juazeiro. Estritamente militar no
imaginário da população.
Desde o senso comum às referências teórico-metodológicas, passando à problemática
central deste Capítulo, o objeto inicial de reflexão suscitado tem sua episteme no conceito de
militarismo e demais termos de origem militarista, visto enquanto sistema de poder com
proeminência do caráter militar capaz de mobilizar representações políticas, sociais e
econômicas, qualquer que seja a nação ou em qualquer parte do mundo.
As ciências sociais, em especial a Sociologia, ainda carecem de maior apropriação
em seus currículos de graduação e pós-graduação de pesquisas relacionadas ao campo militar,
que seja capaz de abranger substancialmente os fenômenos militares entre os grandes
processos sociais da contemporaneidade. Seu impacto na sociedade global demanda que deixe
de ser nicho de especialistas.
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É na história que foi se definindo a instituição militar como a instância em que se
processa a administração da violência enquanto ferramenta do exercício do poder do Estado, o
que é compreendido por alguns teóricos como violência organizada1, mas também visto desta
forma nos dias atuais.
Em artigo publicado em Revista Nação e Defesa, intitulado “Principais Tendência da
Sociologia Militar” (1978, p.157-169), a socióloga Maria Carrilho entende que o significativo
atraso da Sociologia em relação ao objeto instituição militar decorre do próprio objeto
específico como instituição, mas também da matriz sociológica enquanto incertos os
problemas que comprometem segundo alguns autores a Sociologia Militar ou a Sociologia da
Segurança. Segundo essa autora,
Embora a importância da instituição militar não tenha escapado a Spencer, Comte, Max
Weber, e apesar de terem as Forças Armadas sido objeto de atenção por parte de
especialistas dos quais Clausewitz é com justiça o mais conhecido, e de pensadores
políticos como Engels, Kautsky, Lenin, Rosa Luxemburgo, só nos anos 30, na
Universidade de Chicago, à volta de Harold Lasswell e Quincy Wright (') aparece o primeiro
estudo sistemático dos múltiplos aspectos (militares, sociológicos, psicológicos, jurídicos)
da geralmente considerada atividade por excelência das Forças Armadas - a Guerra.
(CARRILHO, 1978, p. 158).

No olhar de Carrilho (1978), tanto o segredo, quanto o isolamento funcional em que
se mantém a instituição militar no seio da sociedade, assim como o temor de enfrentar a
questão da violência e da sua “administração” temática, que termina por acometer valores
fundamentais e dominantes da sociedade, apresentam razões fundamentais para conduzir a
Sociologia a uma apreciação superficial, e por vezes emotiva, ou até distorcida da realidade
da instituição militar; bem assim à acentuação de características que finalmente são comuns a
outras instituições e organizações da sociedade civil.
A autora ressalta ainda que naturalmente a instituição militar encontra na Sociologia
uma disciplina mais “atenta”, por ter natureza interdisciplinar, que chega remontar os tempos

1

A socióloga Maria Carrilho (1978) cita Jordan e Taylor (1973) para dizer que a formulação lassweIliana da profissão
militar como “administração da violência organizada” já não será adequada atualmente, por conta das missões de dissuasão,
conservação da paz, ação cívica e apoio à pacificação. Segunda a socióloga, estas missões atualmente fazem parte das
atividades desenvolvidas pelos militares, a exemplo das missões de paz designadas pelas Nações Unidas. A autora adverte,
do ponto de vista das grandes áreas da sociologia militar, as instituições militares são organizações complexas, com
semelhanças pontuais em relação às organizações civis de grandes dimensões e complexidade, com uma diferença
fundamental: as forças militares organizam sistemas de ameaça e produzem contraforça. Afirma também que o cálculo da
“violência legítima” é específico da instituição militar e não deve ser colocado ao mesmo nível de outras características que
possam distinguir as organizações militares das civis. Embora parte do componente burocrático do Estado, as organizações
militares detêm a administração da violência legítima, a hierarquização orgânica rigidamente peculiar, a profissionalização e
a especialização para o emprego da força física com emprego de armas, o que não acontece nas organizações civis como
regra.
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da filosofia, quando se removia aquilo que não se enquadrasse claramente numa determinada
área de competência, por isso a visível necessidade de se investigar, para que não se despeje
no campo da Sociologia alguns problemas, somente porque a sua análise política se apresente
incômoda. Na análise de Maria Carrilho,
O que uns têm denominado “sociologia militar” outros denomina “sociologia da defesa”, já
outros, ainda, “sociologia da guerra” tem a ver, realmente, com a fundamental questão do
uso da violência e destina-se a adquirir um conhecimento, o mais aprofundado e eficiente
possível, de mecanismos que, como acontece na Ciência em geral, poderão, em última
análise, ser usados por uns e outros para diferentes fins. (CARRILHO, 1978, p. 158)

Mas retornando ao propósito do tópico, na busca de reunir algumas definições para
os termos militarismo, militarização e militarista, enquanto conceitos científicos, para além
dos dicionários, estes conceitos são sempre muito contestados e disputados pelas mais
diferentes correntes das ciências sociais nas suas definições, especialmente no campo da
Sociologia. Tem-se que se afigura estreita relação entre militarismo e militarização e, por
conseguinte, com expressão militarista, que por vezes transmite a ideia de militância e/ou
militante, atuante dessa ideologia como ação de movimento.
Resumidamente, é possível aquiescer militarização como um processo de expansão
do potencial bélico de um Estado, sinônimo de aumento do poder militar, construção e
proliferação de armamentos, etc. estreitamente ligado a militarismo, defendido por David
Kinsella (KINSELLA apud DA SILVA, 2018), em uma definição histórico-sociológica, como
sendo a pré-disposição para empregar meios militares como método de resolução de conflitos.
Em memorável discurso da campanha eleitoral de 1910, o então candidato à
Presidência da República, pelo Partido Republicano Paulista (PRP), Rui Barbosa, lançou no
País o “movimento civilista”, em contraposição ao “movimento militarista” que se desenhava
naquela época. Durante o discurso inaugural da campanha, no dia 3 de outubro de 1909, no
Rio de Janeiro, Rui Barbosa define o militarismo da seguinte forma:
Entre as instituições militares e o militarismo vai, em substância, o abismo de uma
contradição radical. O militarismo, governo da nação pela espada, arruína as instituições
militares, subalternidade legal da espada à nação. As instituições militares organizam
juridicamente a força. O militarismo a desorganiza. O militarismo está para o exército como
o fanatismo para a religião, como o charlatanismo para a ciência, como o mercantilismo
para o comércio, como o cesarismo para a realeza, como o egoísmo para o eu. Elas são a
regra; ele, o desmantelo, o solapamento, a aluição dessa defesa, encarecida nos
orçamentos, mas reduzida, na sua expressão real, a um simulacro. (PAIM, 1998, P. 98).

Em uma análise teórico-conceitual politizada, Clóvis Brigagão (1985), em sua obra A
Militarização da Sociedade acentua que o processo longo e demorado de ingerência militar na
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vida política e civil, a exemplo do que ocorreu no Brasil em 1964, quando as instituições
militares penetraram no fundo da máquina do Estado, estabeleceram um tipo diferente de
poder, com o controle da administração pública, prenunciando o ponto de partida para
militarização.
Neste sentido, os dois pilares básicos da militarização na Ditadura Militar se
estabelecem com a ocupação da cúpula de Governo e a montagem da máquina de controle da
Informação e da Segurança Nacional. Segundo esse autor, o último momento da militarização
se consolida com a aliança “militar-civil” na administração do Estado, seguindo-se a
militarização da política, da economia e das instituições sociais.
Na tentativa de acalorar a discussão teórico-conceitual, para mais próxima do termo
militarismo, dentro da complexidade que envolve a sua definição, o Dicionário Crítico das
Ciências Sociais dos Países de Fala Oficial Portuguesa, organizado por Lívio Sansone e
Cláudio Alves Furtado, Editora da Universidade Federal da Bahia (2014), traz uma
formulação do Professor-Doutor em Ciências Sociais, Jorge da Silva, sobre o militarismo.
Em seu artigo, o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
circunscreve o debate teórico-conceitual sobre o tema afirmando:
Militarismo é daqueles termos insuscetíveis de definir por meio de um enunciado preciso
ou de conceituar de modo a abarcar as suas diferentes nuanças. Inobstante a dificuldade,
é comum considerar-se militarismo como uma ideologia segundo a qual a expressão militar
do poder de um Estado tem primazia na formulação e condução das políticas públicas, do
que resulta a preponderância dos militares em relação aos civis ou a sua forte influência na
tomada de decisões. (DA SILVA, 2014, p. 349).

O autor segue sua definição buscando condensar o conceito de militarismo,
afirmando que o campo semântico do termo tem sua origem no substantivo latino Miles ou,
plural, Militis (soldado, soldados); ao seu adjetivo acrescenta-se o termo militaris, para a
designação de soldado, militar, da guerra, guerreiro; ao verbo milito, -are (ser soldado, fazer
o serviço militar, combater), e ao substantivo militia, -ae (serviço militar, campanha,
expedição, tropas, milícia). Segundo Jorge da Silva, o cerne da questão, portanto, reside na
diferenciação entre os sentidos de militar e militarismo, dentre as peculiaridade na forma de
ser e de agir de um indivíduo ou agrupamento (DA SILVA, 2014, p. 349).
O autor traz diversas citações no sentido de esclarecer a distinção entre espírito
militar, inerente a valores cultuados por integrantes de estamento castrense, a exemplo de
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ética, disciplina, integridade moral, mas também o termo militarismo dissociado do seu
verdadeiro sentido.
Nesta perspectiva, amparado na citação de Boer (1980, p. 125), o autor referenda o
autoritarismo, o pessimismo a respeito da natureza humana, o alarmismo, o nacionalismo e o
conservadorismo político, como sendo características fundamentais da ideologia militarista.
Ele ainda enfatiza que essas características são marcantes em militaristas, com a diferenciação
de serem exacerbadas ao máximo, por que seus adeptos veem ameaça ou desordem em tudo.
Em suma, o militarismo não é dedutível da natureza da função militar (DA SILVA, 2014, p.
351).
Mas quais seriam as raízes do militarismo? A origem do militarismo vai muito além
da Era Neolítica, tem íntima relação com a beligerância entre os povos. Para Jorge da Silva
(2014), de seis mil anos para trás, não se consegue ir muito além de meras conjecturas sobre
como os diferentes grupos de homo sapiens sapiens, os homo atuais, se relacionavam em
meio aos conflitos de sua época. Surge a questão: era do militarismo ou era belicismo?
O fato é que o militarismo surge como instrumento organizado para reunir
contingentes cada vez maiores de guerreiros, inaugurando a partir dali o embrião de futuros
exércitos, enquanto ferramenta de conquistas, dominação e expansionismo entre os povos
dominantes. Entretanto, não é possível prescindir o papel institucional desses organismos
militares no desenvolvimento dos povos, em detrimento de ofensivas militaristas idealizadas
e dissimuladas de governança com verdadeiro desígnio de dominação política.
Importante atentar neste debate que o militarismo, do ponto de vista de sua instancia
organizacional, tem sua esfera de poder constituída dentro de limites de sua atuação, a priori,
a fim de não ultrapassar as instâncias de ocupação das esferas civis, nos diversos setores da
sociedade. Ou seja, o campo militar deve estar adstrito conceitualmente aos fins a que se
destina a organização institucional, restrito ao papel interno enquanto instituição militar e os
fins a que se destina. Na perspectiva institucional-organizacional, deve-se partir do
pressuposto de que civil e militar são duas esferas delimitadas e equilibradas.
Teoricamente, cabe aludir que os militares, destinados a suprir demandas técnicas,
são alçados a ocuparem postos de relevância civil no Estado. Nesta conjuntura, em um Estado
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Democrático de Direito, há grande possibilidade de fortalecer o ethos2 militarista na
sociedade. Eventualmente, a sociedade tende a ser impregnada com discursos dissimulados de
conteúdos ético-moralistas, que permanecem como soluções “salvadoras da pátria”.
Em A Militarização da Sociedade, Clóvis Brigagão ressalta a ocupação do espaço
político pelos militares, que historicamente passaram a controlar áreas tradicionalmente tidas
como de responsabilidade de civis e dos políticos, e muitas destas áreas consideradas
estratégicas do ponto de vista das políticas de Governo (BRIGAGÃO, 1985, P. 17). O autor
apresenta três argumentos centrais para que as instituições militares exerçam originariamente
o seu papel enquanto guardiãs de uma sociedade democrática.
Em primeiro lugar, é urgente que valores democráticos sejam introduzidos nas
instituições militares, para que levem a sério estes valores no sentido de que ideologias, por
exemplo, de uma direita golpista ou de uma esquerda totalitária não envolvam grupos de
militares ou a própria instituição militar em aventuras militaristas. Em segundo lugar, o autor
acentua que as instituições militares necessitam deixar de serem orientadas por doutrinas e
programações oriundas de esquemas conservadores; e, terceiro, que as instituições militares
precisam ter uma missão estratégica mais realista, deixando de lado concepções
intervencionistas, sobretudo aquelas voltadas para a guerra revolucionária interna.
Logo, é possível se aperceber que tanto o militarismo, como a militarização ou a
ideologia militarista são consequências de concepções humanas forjadas em discursos préconcebidos de dominação, produzidos como sistema de ideias determinadas por algum
arquétipo militarista (BRIGAGÃO, 1985, p. 90-91).
Nesta senda, a educação militarista é também fruto de uma formação discursiva
determinada a partir dos discursos imiscuídos na literatura, na ciência, protagonizados por
historiadores, registrados em documentos oficiais, enrustidos em livros didáticos e, por vezes,
propagados nas próprias instituições militares. Brigagão (2014) traz uma reflexão muito
oportuna sobre os anos de militarismo brasileiro. Segundo ele:
Durante esses anos de militarismo, as Forças Armadas foram profissionais de uma
ideologia, a da Segurança Nacional, e de um desenvolvimento modernizador predatório. E

2

Segundo o Dicionário da Real Academia Española, ethos significa um conjunto de rasgos y modos de
comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad. Na sociologia e na antropologia,
ethos determina os costumes e os traços comportamentais de distinção de um povo.
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os militares acabaram se tornando mentalmente prisioneiros desses seus critérios, tanto na
administração, no Governo, e na economia, quanto na visão da sociedade e da cultura. A
despeito de algumas medidas administrativas bem-sucedidas, do “êxito” da produção
bélica do País, os critérios que cultivaram induziram-nos a uma sucessão de erros e
decisões que colocaram o País em um beco sem saída. Os resultados foram a grande
deterioração da convivência social e o empobrecimento de uma vasta maioria da
população brasileira. (BRIGAGÃO, 1985, p. 92-93).

O autor segue em defesa de que a transição do regime militar para o Estado
Democrático, sem a firmeza na condução das reformas sociais, poderá desaguar para o
enfraquecimento da plena democracia que tanto se quer construir.
Neste sentido, o militarismo como forma de obtenção de bons resultados na educação
tende a alimentar o culto aos cerimoniais de caserna, regrados na veneração à hierarquia e à
disciplina enquanto fundamentos básicos para uma educação de obediência. Submetidos aos
cerimoniais militares, corpos dóceis são moldados na figura do soldado, aquele que se
reconhece à distância, pelos sinais de vigor e coragem (FOUCAULT, 2009, p.131).
Em qualquer instituição militar, o agente está subjugado aos regramentos
institucionais que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações. Pode-se, contudo,
recorrer a Pierre Bourdieu para afirmar, do ponto de vista da Sociologia, que o aspecto da
aplicação do poder está vinculado a uma ordem simbólica do exercício da violência estatal,
que se ergue contra os sujeitos que se movem na teia social.
Na compreensão teórica bourdiana, a ordem simbólica é o espaço privilegiado das
relações de força dos diferentes tipos de capital, na medida em que este regula cada campo
correspondente. Por outro prisma, as estabilizações sociais repercutem de modo específico no
interior de cada campo e nele possuem instâncias específicas na reprodução de cada campo de
poder. Para Pierre Bourdieu, a origem do Estado se apresenta numa relação intrínseca ao
processo de unificação dos diferentes campos existentes, a exemplo dos “campos sociais,
econômico, cultural, político etc., que acompanha a constituição continuada do monopólio
estatal da violência física e simbólica legitimas” (BOURDIEU, 1996, pág. 51). Segundo o
autor, não se deve confundir o campo político com o campo de poder,
(...) ele é o espaço de relações de força entre os diferentes tipos de capital ou, mais
precisamente, entre os agentes suficientemente providos de um dos diferentes tipos de
capital para poderem dominar o campo correspondente e cujas lutas se intensificam
sempre que o valor relativo dos diferentes tipos de capital é posto em questão (por
exemplo, a "taxa de cambio" entre o capital cultural e o capital econômico); isto é,
especialmente quando os equilíbrios estabelecidos no interior do campo, entre instâncias
especificamente encarregadas da reprodução do campo do poder (no caso francês, o
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campo das grandes escolas), são ameaçados (BOURDIEU, 1996, pág. 51). {checar
citação}

Neste aspecto, pode-se aferir que o militarismo pode ser uma forma de dominação
institucional direta ou indiretamente inculcada nos diversos campos da sociedade. E essa
dominação não é somente direta ou somente exercida pela ação de agentes investidos de
poderes de coerção.
A dominação pode derivar de um efeito indireto, decorrente de ações complexas no
interior de cada campo, movidas em rede cruzada. Esse movimento em rede impõe limitações
em cada um dos dominantes e dominados que participam da estrutura deste mesmo campo,
sobre o qual se exerce a dominação, mas também suporta os efeitos advindos de todos os
outros campos de determinação do capital simbólico (BOURDIEU, 1996, pág.52).
Assim como o soldado de um Quartel, o aluno da escola militar está preso à
obediência, a força irresistível que exerce sobre ele uma coerção em constante presença, com
o poder de mantê-lo mecanicamente obediente aos cerimoniais, aos gestos, às atitudes, à
rapidez, com a capacidade instantânea de estar sempre com o corpo ativo. Os modelos de
disciplinamento são por vezes também fórmulas gerais de dominação.
A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina
aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas
forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do corpo;
faz dele por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura aumentar; e inverte
por outro lado a energia, a potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de
sujeição estrita. (FOUCAULT, 2009, p. 133/134). {...}

Compreendendo a militarização a partir do pensamento foucaultiano, o militarismo
se reveste de um processo de dominação decorrente da disciplina, que é uma forma de
“anatomia política do detalhe”. A multiplicidade de processos da cultura militarista ecoa
sobre os discursos de obediência, hierarquia e disciplina, nas suas formas mais discretas, com
diferentes origens, “que se recordam, se repetem, ou se imitam, apoiam-se” vão se
distinguindo segundo seu campo de aplicação. Estes processos estão em andamento na
educação, nos espaços públicos, inclusive da administração pública, por vezes discreta e
lentamente. É a interiorização e depois expressão de uma estrutura estruturante num sentido
militar nas diversas instâncias da sociedade civil.
Avocando as teorias de campos e habitus, em Pierre Bourdieu, militarismo e
militarização são dois conceitos bem característicos das instituições militares, que se definem
enquanto processo institucional. Por outro lado, o conceito militarista tem conotação
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sistematicamente ideológica. Não se pode negar o avanço na formação de uma cultura
educacional militarista, a partir inclusive desses dois conceitos sociológicos, objetos de novas
abordagens no decorrer deste trabalho dissertativo.
3.2. O Paradigma da Educação Militarista e o Ensino de Sociologia
Inicialmente, é preciso fazer algumas reflexões acerca do papel dos paradigmas da
educação. Desde os tempos de Galileu, sucessivas disputas já delimitava a maior parte das
ciências nas suas primeiras fases de desenvolvimento, diferentes crenças e concepções de
natureza distintas já demarcavam o campo das ciências. Essas concepções, por vezes
disseminadas nas literaturas, eram derivadas e conciliáveis com os princípios da observação e
do método de cada escola de ciências de dada época.
Segundo Thomas Samuel Kuhn (1998), a observação e a experiência não devem
determinar por si só um conjunto específico crenças. O autor afirma que é a educação
profissional que prepara e autoriza o estudante para a prática científica. Uma vez que essa
educação é ao mesmo tempo rígida e rigorosa, essas respostas chegam a exercer uma
influência profunda sobre o espírito científico. (KUHN, 1998, p. 24). Nas entrelinhas, o autor
traz questões intrinsecamente relacionadas à formação dos paradigmas da educação científica.
No arcabouço de Kuhn, os paradigmas são padrões estabelecidos, que se transformam e se
sucedem ao longo das revoluções científicas e por isso determinam o desenvolvimento de
uma ciência mais experimentada.
Trazendo o pensamento kuhniano às ciências da educação, é compreensível asseverar
que toda e qualquer ação para resolver problema educacional, em que estejam envolvidas
simultaneamente: leis, teorias, aplicação e instrumentação de métodos científicos,
intrinsecamente estarão também compreendidas nessas ações os paradigmas da educação.
Entre avanços e recuos, nas ciências da educação foram se estabelecendo
contrapontos a valores sistematicamente subjacentes aos sistemas escolares, ainda imbuídos
paradigmas de uma ciência clássica que muito influenciaram e que continuam influenciando a
educação atual (MORAES, 1997, p. 22). Para a autora Maria Cândida Moraes (1997),
A ciência que explica nossa relação com a natureza, com a própria vida, esclarece também
a maneira como aprendemos e compreendemos o mundo, mostrando que o indivíduo
ensina e constrói o conhecimento baseado na forma como compreende a realização
desses processos. Uma ciência do passado produz uma escola morta, dissociada da
realidade, do mundo e da vida. Uma educação antiquada leva o indivíduo a pensar que os
pensamentos científicos são fatos isolados e independentes. (MORAES, 1997, p. 24).
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Nessa perspectiva, a complexidade se coloca como um desafio paradigmático
urgente não só por reconhecer diversidade e imprevisibilidade, mas também transformar o
conhecimento da complexidade em pensamento da complexidade. (MORIN, 2008, p. 8), e na
construção e reconstrução do mundo e do homem, a educação enquanto eixo fundamental da
da construção do conhecimento com vistas à construção de uma sociedade mais ordenada,
justa, fraterna e democrática (MORAES, 1997, p. 30), alguns teóricos das ciências da
educação (Jean Piaget, Paulo Freire, Seymour Papert e Howard Gardner apud Moraes, 1997)
estabeleceram pautas alternativas a uma educação cartesiana e delineiam um paradigma onde
o conhecimento é resultado de um processo em construção permanente, ou seja, um evento
que é estático, mas está em movimento constante.
Na percepção do paradigma educacional da complexidade, o processo de construção
do conhecimento precisa se desenvolver com flexibilidade, plasticidade, interatividade,
adaptação, cooperação, parcerias e apoio mútuo enquanto características importantes do
processo, além de sua natureza interdisciplinar. (MORAES, 1997, p. 37). Contudo, a despeito
deste paradigma ser hegemônico nas graduações e pós-graduações, o espólio das ciências
clássicas ainda amarra as práticas nas instituições escolares e nas salas de aula. Ainda se
verifica a fragmentação do conhecimento escolar, levado a cabo por uma prática pedagógica
ainda mecanicista, entorpecida, que transforma os sujeitos da educação em bonifrates do
conhecimento escolarizado.
Pode-se afirmar que ainda é o paradigma cartesiano que se constitui como
dominante nas escolas, ocupando insistentemente os espaços de aprendizagem fragmentada,
repartindo o conhecimento em áreas, de áreas em cursos, de cursos em disciplinas, as
disciplinas em especificidades. Por essa linha matriz também seguem os livros didáticos, que
fomentam a reprodução do conhecimento direcionado para os interesses das classes
dominantes. Por essa razão a influência e a impregnação fortíssima de paradigmas
conservadores no trabalho docente, mais especialmente na educação básica. Essa visão
conservadora conforta a concepção paradigmática de que a educação militarizada proporciona
a redução da violência, da indisciplina e da evasão escolar, argumento impulsionador das
narrativas em defesa de criação e expansão das escolas cívico-militar em todo País.
Em sua obra A Prática Pedagógica e o Desafio do Paradigma Emergente, Marilda
Aparecida Behrens (2005) aponta a influência do paradigma newtoniano-cartesiano na
educação, chamando a atenção para o tradicionalismo que se materializou nas escolas através
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de abordagem tradicional e tecnicista. Diga-se, por oportuno, que as escolas militares
brasileiras fomentam a aprendizagem e o conhecimento sob os fundamentos de correntes
pedagógicas tradicionais conservadoras, muito evidenciadas nos pilares básicos de
obediência, hierarquia e disciplina.
Em regra, nos estabelecimentos militares de ensino, o aluno é visto como objeto de
disciplinamento, sob o dever de passividade e receptividade nas relações pedagógicas. No
ambiente das escolas militares, o silêncio e a disciplina são valores fundamentais na relação
professor/aluno, muito propício ao ambiente da aprendizagem acalcanhada no ensino
reprodutivo e conservador, espaço onde a docência está aliada à competência e ao
autoritarismo pedagógico, protagonistas da “meritocracia” escolar.
Desta maneira, além dos modelos, correntes e paradigmas, a educação merece ser
refletida a partir de suas práticas pedagógicas. Retomando o debate sobre a questão dos
paradigmas da educação, Behrens (1999) afirma que os paradigmas afetam toda a sociedade
e, em especial, a educação. Esses paradigmas podem ser conservadores ou inovadores, ou
uma combinação destes. Ora, nossa pesquisa incide precisamente numa instituição híbrida,
por mais que não costume ser vista pela população dessa forma, qual seja, um Colégio da
Polícia Militar que tem gestão simultaneamente civil e militar e que conta inclusive com a
disciplina Sociologia.
Visto por esse prisma, os pilares da Sociologia no ensino médio estão assentados na
proposta de formar cidadãos capazes de refletir criticamente a realidade social e serem hábeis
enquanto transformadores dessa realidade, por isso a natureza crítica e reflexiva da sociologia.
Neste sentido, a criticidade e a reflexividade sociológica no ensino médio estão vinculadas ao
aprofundamento e à ampliação conceitual de argumentos construídos e sistematizados pelo
raciocínio, operacionalizados com base em procedimentos analíticos e interpretativos.
Segundo a BNCC, é nessa etapa que os estudantes, com suas experiências como jovens
cidadãos, devem ser ensinados e estimulados à leitura de mundo sustentada na visão crítica e
contextualizada sobre a realidade. O ensino da sociologia no ensino médio deve, portanto, ser
focado no domínio conceitual, na elaboração e na aplicação de interpretações sobre as
relações, processos e múltiplas dimensões da existência humana. (BNCC, 2018, p. 472).
Sobre a reflexividade critica Pierre Boudieu (2001) acentua que ela se inspira nas
convicções validadas pela experiência, a partir dos erros ou das ilusões mais graves do
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pensamento consciente, racional e incondicionado. Segundo Bourdieu, a reflexividade critica
reside nas condições sociais de produção do pensamento, na estrutura e no funcionamento dos
campos em que se produz o discurso sobre o ser humano e nas condições sociais do
pensamento capaz de oferecer a verdadeira liberdade em relação a essas condições sociais.
(Bourdieu, 2001, p. 144). Segundo esse autor, a crítica que traz aquilo não discutido à
discussão, aquilo não formulado à formulação. A crítica tem como possibilidade a crise
objetiva, sobre a qual os laços entre as estruturas subjetivas e objetivas são quebrados,
destruindo-se a autoevidência no campo da prática. (Bourdieu, 1979: 169).
Neste sentido, compreendendo a criticidade como a habilidade capaz de refletir
criticamente a realidade, com a perspectiva de conhecimento, constatação ou intervenção para
transformar, é que se insere a Sociologia na discussão de sua prática no ensino médio do
CPMAV. Vale considerar que o conceito de reflexividade deve ser entendido como caráter
humano capaz de monitorar o fluxo contínuo da vida social. Significa ser um ser humano e ser
um agente intencional, com razões para suas atividades, mas também apto para elaborar
discursivamente suas razoes, inclusive mentir a respeito delas. (Giddens, 2003, p. 3). Logo,
ainda que sob o paradigma da educação militarista, instrumentalizado através de normas,
planos de atividade, manuais de controle sobre o aluno etc., o ensino da sociologia no ensino
médio do CPMAV mantém sua natura crítica e reflexiva, enquanto postulado firmado nos
conteúdos da disciplina sociologia enquanto área de formação de consciência de reflexão
crítica.
Em a Reprodução – elementos para uma teoria do sistema de ensino (1992), Pierre
Bourdieu traz o entendimento de que a sociedade industrial e tecnológica não reduziu a
desigualdade, antes produzindo instrumentos fundamentais da reprodução das desigualdades
sociais. No centro de sua produção teórica, a noção de habitus representa uma ruptura
paradigmática com a filosofia intelectualista e racionalista em torno da ação humana.
Particularmente em suas obras sobre a reprodução no sistema de ensino, Bourdieu
(1992) engendra e maneja conceitos como violência simbólica, relação de comunicação
pedagógica, modo de imposição, modo de inculcação, legitimidade, ethos, capital cultural,
habitus, reprodução social, reprodução cultural, enquanto categorias que se tornarão
referências decisivas para a Sociologia da Educação. (BOURDIEU, 1992, p. 48). Pierre
Bourdieu não problematiza os paradigmas da educação enquanto fixos, porém ele desenvolve
reflexões importantes sobre os sistemas de representações dos paradigmas da educação, a
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exemplo das instituições tradicionais como objetivação dos paradigmas das instituições
pedagógicas, onde seus agentes operam o habitus de produção e aceitação.
Conquanto o campo militar seja reúna das mais tradicionais instituições brasileiras, é
possível enquadrar a presente pesquisa ao pensamento teórico de Bourdieu do ponto de vista
da teoria da reprodução, a partir em especial dos conceitos de campo, habitus, reprodução
cultural, inculcação, entre outros. Estes conceitos são possíveis e prolíficos referenciais para
compreensão de dimensões cruciais que envolvem as escolas militares, mais particularmente
o Colégio da Polícia Militar em Juazeiro. Neste sentido, esses conceitos serão discutidos nos
próximos capítulos, mais precisamente no decorrer da apresentação dos dados coletados nos
questionários e nas narrativas das entrevistas realizadas.
3.3. A Militarização da Educação Brasileira
O fenômeno da militarização da educação brasileira tem a sua gênese levada a efeito
por diversos fatores da política nacional de educação, desde visões conservadoras fundadas no
tradicionalismo cartesiano ao autoritarismo pedagógico influenciado pela cultura militarista
no sistema político. No sentido da participação militar na educação, a análise passa pela
compreensão do termo militarização desde a ocupação de cargos a determinado conjunto de
atitudes governamentais de base da organização castrense. Nesse sentido, pode-se afirmar
que militarização da educação como processo ideológico vem muito antes do início da
ocupação do sistema de comunicações pelos militares.
Mathias (2004) sugere que o termo militarização deve ser compreendido muito além
em relação à participação física ou à ocupação de cargos da administração pública civil pelos
militares. Segundo essa autora, a efetivação de políticas governamentais com doutrinação
militarista também pode ser compreendida como uma forma de militarização, especialmente
quando existe a transferência e a inculcação de valores castrenses na administração pública, e
muito particularmente na educação. (MATHIAS, 2004, p. 26-27).
Entretanto, pode-se afirmar que antes mesmo da ocupação dos órgãos de educação
pelos militares, outras ações já disseminavam medidas de controle no sistema de ensino. É
possível se acentuar que o ensino militar manteve a autonomia didático-pedagógica quanto
aos seus objetivos institucionais e também em termos estruturais, blindando-se do MEC na
prática quanto a este nem definir nem sugerir questões relacionadas à forma de ensino na
preparação dos futuros militares.
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Sobre a história do sistema de ensino militar no Brasil, pode-se afirmar que as
mudanças e reformas neste sistema de ensino não acompanharam o mesmo sentido ou ritmo
das reformas do sistema de ensino convencional que aconteceram no País, especialmente as
reformas de 1931 e a de 1942. É oportuno acentuar que essas reformas não tiveram qualquer
interferência nas instituições de ensino militar. As reformas nessas instituições, na realidade,
tiveram como consequência certo isolamento com relação ao sistema de ensino civil e
problemas de equiparação nas estruturas do ensino militar e civil brasileiro, que até hoje
permanecem (RODRIGUES, 2016, p. 87).
Em épocas passadas, pela compreensão dos próprios militares sobre a educação, o
ensino médio e universitário deveria passar por mudanças “imprescindíveis” para crescimento
ordenado do ensino superior, no sentido de um sistema de concepção profissionalizante,
destinado ao mercado de trabalho. Esse tipo de reforma e ampliação no sistema de ensino
civil nos governos militares tendia ao aprendizado profissional, sem qualquer relação com o
exercício democrático da cidadania, apesar das questões disciplinares envolvidas nas
narrativas sobre educação no País, que eram discurso com tendências voltadas para o
tecnicismo.
Como exemplo, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), criado por
lei, com vistas à alfabetização funcional de jovens e adultos, e a introdução da disciplina
Educação Moral e Cívica nas escolas marcaram um dos momentos relevantes de militarização
do sistema de ensino do país. A disciplina Sociologia se esvazia de conteúdo crítico e a
formação da cidadania passa para o controle estatal daquela época. Por outro lado, a inserção
da disciplina Educação Física enfatizava a técnica de controle dos militares sobre as
organizações voltadas para a educação física e os desportos, na burocracia do Ministério da
Educação, que mantinha a presença marcante de militares em cargos de direção. Apesar de a
breve análise histórica mostrar que o número de cargos civis ocupados por militares é muito
menor do que faz crer a literatura sobre educação no pós-64. (MATHIAS, 2004, p.188).
Sobre a presença de militares na administração da educação, em relação ao
loteamento de cargos por parte de militares, particularmente no Ministério da Educação
(MEC) e no Conselho Federal de Educação (CFE), a partir de 1964, Mathias afirma que
Considerando a totalidade dos governos militares, nota-se que a influência militar, tomada
a partir da presença castrense nos órgãos de decisão, foi antes indireta; isto é, não houve
uma "invasão" do ministério pelos militares. Apesar disso, percebe-se a presença contínua
de algum militar nos órgãos de decisão, incluindo alguns ministros oriundos da área militar.
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No CFE, ao revés, os militares jamais tiveram assento, o que não impediu que
influenciassem nas decisões. (MATHIAS, 2004, p. 179).

A autora enfatiza ainda que eram poucos os militares contemplados com a ocupação
de cargos na administração do sistema de educação e que esses poucos que ocupavam,
faziam-no pelo simples fato de serem afinados com o sistema de governo, e não porque eram
integrantes da caserna. Segundo Mathias (2004), entre 1961 e 1964, das seis autoridades
designadas diretamente para assumir o MEC, todas elas eram civis com reconhecimento no
campo educacional. Vale assinalar, contudo, os períodos de ocupação com intervenções nas
Universidades Federais, quando se promoveu verdadeira militarização das instituições de
ensino, com a nomeação de militares como reitores pro tempore.
A forma de intervenção na educação brasileira, no período dos governos militares,
com indicação de membros das Forças Armadas para postos executivos, sobretudo nas
Universidades Federais, soava mais como estratégia maior de exercício de controle sobre o
movimento estudantil, do que uma política intervencionista no sistema de educação como um
todo, já que os estudantes tradicionalmente encampavam lutas de resistência à Ditadura
Militar. Aqui vale lembrar que a autonomia das reformas no sistema de ensino militar e as
reformas ocorridas na educação convencional, desde os tempos do império, não formaram um
conjunto e muito menos um conjunto integrado. Por essa observação é que não há como
estabelecer qualquer vínculo entre uma reforma e outra enquanto processo direto de
militarização da educação.
Um exemplo memorável do distanciamento entre o sistema de educação e o sistema
de ensino militar fora a designação do coronel Jarbas Passarinho, como um dos ocupantes na
direção do MEC. Era um híbrido egresso da caserna, onde iniciou com formação na Escola
Militar de Realengo, mas com influente pulverização na carreira política e observada
desenvoltura em diversos cargos civis e políticos. Outros militares foram ocupantes de
funções importantes na educação, porém, os setores ligados mais diretamente ao ensino são
preservados, por que as diretorias de ensino permaneceram ocupadas por civis. Mesmo nos
governos subsequentes não houvera grandes mudanças nos cargos burocráticos de suas
gestões, sendo os funcionários mantidos em suas posições originais. (MATHIAS, 2004, 184185).
Segundo essa autora, os cargos vinculados diretamente ao ensino, a exemplo dos
Departamentos de Ensino Fundamental, Ensino Médio, Assuntos Universitários, entre outros,
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foram ocupados por civis que fizeram carreira nos seus Estados de origem, e muitos eram
professores. Apesar de alguns postos ligados aos Desportos, Educação Física e Radiodifusão
Educativa, que foram ocupados por integrantes da caserna.
Apesar desta breve análise, a principal expressão da militarização da educação no
Brasil não ocorreu diretamente a partir da ocupação dos espaços do sistema educacional pelos
militares, mas através de um sistema de relações simbólicas subliminares à participação
castrense nas decisões das políticas de governo para a educação. Recorrendo a Bourdieu
(1992), pode-se compreender a militarização na educação como um sistema de relações
movido a partir de um processo de transferência do ethos militar para a reprodução da cultura
militarizada no sistema de educação.
Entre o sistema de ensino e a estrutura das relações fundamentais entre as classes
sociais estão engendrados princípios de relações mais abertas ou fechadas dentro dessas
classes constitutivas da formação social. No sistema de educação, por vezes, esses princípios
estão dissimulados na ação pedagógica inculcada a reproduzir o arbitrário cultural das
classes dominantes, em uma lógica de relações de poder e de significações entre grupos ou
classes sociais enquanto sistema (BOURDIEU, 1992, p. 20).
As escolas militares brasileiras, analisadas do ponto de vista de um sistema de ensino
apartado, cumpriam uma finalidade específica dentro do conjunto das organizações militares.
Não se deve perder de vista que uma das finalidades institucionais nas primeiras escolas
militares no mundo era a de se ocupar com a formação de Oficiais3, suas futuras lideranças,
que terminavam por ocupar os postos mais elevados da organização, mas também
pontualmente desviavam para atuação entre outros campos, inclusive na política
governamental. As escolas civis do sistema de educação convencional no Brasil, entretanto,
como política pública, buscaram seguir os padrões de formação profissionalizante e outros
interesses das elites dominantes, em diferentes épocas.

3

Segundo John Schulz (1994) alguns Estados Europeus impediam, através de legislação, o acesso de filhos de famílias nãonobres a alçarem os postos de oficiais militares. A partir de 1750, academias militares foram implantadas por força de
decretos, que eram frequentadas predominantemente por oficiais de classe média. Entretanto, o padrão da carreira para
oficiais mudou radicalmente a partir da introdução da educação militar formal. Isso trouxe maiores dificuldades para que um
nobre começasse a carreira a partir do posto de coronel, o que proporcionou ao oficial de outros estamentos subir na profissão
de militar. Segundo esse autor, tanto na Prússia, quanto na Áustria e na Rússia, os exércitos eram dominados pelos
aristocratas conservadores que apoiavam a elite tradicional contra os avanços liberais. (Schulz, p.12).
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Em entrevista a Maria Andréa Loyola, em 27 de outubro de 1999, quando
questionado sobre seu posicionamento teórico visto como conservador, por considerar a
escola um sistema de reprodução social, Pierre Bourdieu (2002) foi veementemente enfático
ao dizer que é o sistema de ensino contribui para conservar as estruturas sociais. Para esse
sociólogo, quando se confunde a problematização teórica da reprodução com a própria
reprodução social ou mesmo com uma visão conservadora sobre o sistema de ensino, fica
evidenciada a dificuldade de parte dos debatedores de se compreender a lógica da ciência
sobre o mundo social.
Aprofundando: o sistema de ensino contribui para conservar. O sistema de ensino é
um dos principais mecanismos pelos quais as estruturas sociais são perpetuadas, assim como
o sistema de sucessões e o sistema econômico, onde o “capital atrai o capital”. Detalhando,
ele pontua:
(...) nas sociedades modernas, o sistema de ensino tem um peso maior, contribuindo com
parte importante daquilo que se perpetua entre as gerações. Uma parte importante da
transmissão do poder e dos privilégios se faz por intermédio do sistema escolar, que serve
ainda para subsumir outros mecanismos de transmissão, em particular os que operam no
interior da família. A família é uma instância de transmissão muito importante, e o sistema
escolar a substitui, ratificando a transmissão familiar. O sistema escolar vai dizer que tal
criança é dotada para a matemática, sem ver que existem cinco matemáticos em sua
árvore genealógica. Ou vai dizer que uma outra criança não é dotada para a língua
portuguesa ou francesa, sem ver que ela vem de um meio de imigrantes ele. O sistema
escolar contribui, então, para ratificar, sancionar, transformar em mérito escolar heranças
culturais que passam pela família. (BOURDIEU, 2002, p. 15).

Mas outras lógicas potencializam o emprego do arcabouço bourdiano na questão
fundamental da militarização da educação. Pode-se perceber que as condições sociais são
referenciais importantes a serem alocados numa reflexão sobre as questões mais latentes nas
relações sociais da atualidade. A educação escolar está, enquanto sistema de campo das
relações, vinculada à competição e à “meritocracia”, sob as bases da ideologia da obediência,
das competências (pronto emprego do sistema capitalista), da disciplina, de sistemas
hierarquizados, entre outros.
Fatores como qualidade na educação pública, violência nas escolas, crise na
segurança, disciplina, baixo índice de aproveitamento escolar, entre outras questões que
envolvem os anseios da classe trabalhadora, são linhas de frente que mobilizam as famílias a
ocuparem espaços da educação onde o discurso de ordem e controle soa como esperança de
um futuro promissor para seus filhos. Mas também é muito comum os pais procurarem
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garantias de controle sobre seus filhos por que esses já não conseguem controlá-los frente à
diversidade de sugestões de prazer do mundo extrafamiliar.
Na perspectiva de garantia de educação e controle, as famílias depositam confiança
em um sistema onde prevaleça a disciplina, a obediência e a ordem. Neste caso o
conhecimento e aprendizagem com cidadania já não são inicialmente as prioridades
motivacionais para as famílias do sistema de escolas militarizadas.
As escolas militarizadas então se convertem em espaços hierarquicamente ordenados
e aceitos, na medida em que crianças e adolescentes são dominados e submetidos
“voluntariamente” a lógica da disciplina, da hierarquia e da obediência aos símbolos e
cerimoniais militarizados. A hierarquização de posições predefinidas, similares às da caserna,
surge como simbologia de força e poder de uns poucos sobre a maioria. É de fato o ethos
militar em processo de transferência da cultura de dominação. Nuances como essas dão a
dimensão de um sistema escolar militarizado, com peculiaridades de caserna, aliadas à
premiação e às competitividades no ambiente escolar, o que acende expectativas de
aprendizagem qualificada e alimenta o discurso de sucesso a ser alcançado no mundo social.
Ainda sobre a militarização, embora não se possa assegurar um processo sistemático
de militarização da educação, pode-se afirmar que a militarização da sociedade brasileira foi
e continua sendo um processo perene que se acentua e avança na ideologia militarista, em
muito, a partir do controle e regime militar de 1964. É compreensível a noção de que o
processo de decisões políticas no Brasil está impregnado pela mentalidade de Estado
policialesco, o que propicia à transferência dos valores militares para decisões em todas as
instâncias. Esse ethos militar segue paulatinamente constituído pela transferência dos valores
castrenses à administração civil em todos os níveis. Logo, é possível se concluir que de fato
existe a realização do ethos militar no processo de militarização da educação, movido por um
ideário militarista.
Esse processo de militarização se apresenta em diversos campos de atividades da
educação, está evidenciado, sobretudo, nas manifestações culturais celebradas pelo sistema
escolar, onde muito se cultua a figura do soldado4. As datas comemorativas (por exemplo, 7

4
Como parte da cultura escolar, os primeiros anos da escola são marcados pela cantiga Marcha soldado, um
clássico da música infantil, quando professores estilizam as crianças com vestimentas de soldados e cantam: Marcha
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de Setembro), quando acendem a práticas cívicas com contornos militares em suas
celebrações, posturas de marcialidade em desfiles cívicos, as disposições em formação
militar, marcha cadenciada de soldados realizadas pelos alunos, todos esses adereços sugerem
algum tipo de transferência do ethos militar, que são contornos de um processo de
militarização já cristalizado na cultura da educação escolar brasileira, representando um
tronco decisivo no arbitrário cultural nas nossas escolas.
É significativo assinalar que a “cultura” não constitui aqui como uma coletânea
comum de respostas a problemas recorrentes, mas se constitui como um processo fundamental
continuado de assimilações, com a definição de disposições particulares, que se amolda a
visões particularizadas. Logo, a cultura de militarização da escola é também artefato dessas
disposições compreendidas na teoria de Bourdieu, vistas como assimilação do habitus
enquanto sistema aberto de disposições de determinado campo.
A educação então passa constantemente a ser afetada pelas experiências mais
concretas dentro destas relações de força militarizantes, que reforçam ou modificam
abstratamente as disposições de determinado campo, no sentido de uma adaptação do habitus.
Para Pierre Bourdieu (1992),
O habitus é um sistema das disposições socialmente constituídas que, enquanto estruturas
estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das
práticas e das ideologias características de um grupo de agentes. Tais práticas e
ideologias poderão atualizar-se em ocasiões mais ou menos favoráveis que lhes propiciam
uma posição e uma trajetória determinadas no interior de um campo intelectual que, por
sua vez, ocupa uma posição determinada na estrutura da classe dominante. (BOURDIEU,
1992, p. 191).

Enquanto inculcação de uma estrutura estruturada na escola, gera-se uma estrutura
estruturante. Noutros termos, a militarização da educação brasileira é um processo que pode
ser disseminada em diferentes matizes da ideologia militarista, independentemente da
ocupação dos espaços por agentes militares. A questão ideológica está incrustada no
formalismo pedagógico, mas não somente nessa instância, está também na inculcação da
regra pela regra metodológica, no tradicionalismo conservador e na ação pedagógica do
arbitrário da cultura do autoritarismo.

Soldado, Cabeça de papel/ Quem não marchar direito/ Vai preso pro quartel/ O quartel pego fogo/ Policia deu sinal/ Acode,
acode, acode a bandeira nacional!
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A formação dos seres humanos, a socialização, a aprendizagem e a construção de
pensamentos críticos e ideias inovadoras devem ser o aporte fundamental de uma educação
qualificada e de qualidade, considerando-se tanto os marcos legais construídos pelas
movimentos sociais, em especial de professores e estudantes, quanto a produção teórica e
pedagógica mais balizada. No entanto, a precariedade e a maior visibilidade da violência nas
escolas públicas brasileiras (conquanto também haja violência nas instituições privadas),
aliados aos resultados inexpressíveis da aprendizagem escolar, fizeram enaltecer o idealismo
militarista, incorporando uma nova noção de compartilhamento civil-militar, com a inserção
de uma militarização do ensino que por seu turno depende de uma modalidade de gestão
híbrida nas escolas públicas, sob a tutela ostensiva da Polícia Militar que desenvolve a ação
administrativa, segurança, fiscalização pedagógica, controle, instrução e cerimoniais militares.
Pode-se afirmar que a nova modalidade de militarização compartilhada, que permite
o organismo policial militar a assumir a educação no sentido de controle e ordem disciplinar,
é uma nova tendência de militarização da educação brasileira, o que já vem ocorrendo em
diversos estados da federação. Mas também, logicamente, o agente ou agente policial militar,
por força da missão constitucional que lhe é peculiar, a de manutenção da ordem pública,
tenderá a imprimir nas instâncias educacionais o seu habitus “policialesco” e o seu ethos
militarista, por força institucional desse processo de gestão compartilhada, diga-se: o sistema
de CPM.
Em artigo publicado em RBPAE, Amilton Santos e Josenilton Vieira (2019) assegura
que o Sistema de Colégios da Polícia Militar compreende um sistema de ensino cívico-militar,
em expansão em quase todos os Estados brasileiros. Segundo ele, conforme levantamento
realizado pela Folha de São Paulo, em 2015, já eram contabilizados noventa e três
estabelecimentos de ensino funcionando em 18 Estados brasileiros, com fundamento no
modelo de gestão compartilhada com as Polícias Militares dos Estados de onde funcionavam.
Já em 2017, o número passou para 122 CPMs instalados, com destaque para os Estados de
Goiás, com 36, Minas gerais, com 26, e Bahia, com 13 (SANTOS, 2018, apud SANTOS;
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VIEIRA, 2019). Segundo esses autores, essa modalidade de escola civil militarizada continua
se expandindo por todo o País5.
Pode-se chegar à seguinte conclusão: de fato um novo sistema de militarização da
educação no Brasil está em curso, com forte influência de correntes militaristas e suporte das
tendências da pedagogia tradicional conservadora. Analisando por essa lógica, é possível se
constatar que existe forte engajamento de uma corrente educacional militarista como suporte
para uma reconfiguração do sistema de educação básica. Cabe ressaltar que a modalidade de
Colégios exclusivamente Militares, padrão das escolas mantidas pelas Forças Armas,
continuam em pleno funcionamento em todo o País.
Tornando a Pierre Bourdieu, desta vez resgatando Pascal em A Reprodução:
elementos para uma teoria do sistema de ensino:
Nossos magistrados conheceram bem esse ministério. Suas togas vermelhas, as peles de
arminho em que se envolvem, os palácios onde julgam, todo esse aparato augusto era
muito necessário; e se os médicos não tivessem sotainas e galochas e se os doutores não
usassem barretes e ·roupas muito amplas jamais eles teriam iludido o mundo que não
pode resistir a essa gala tão autêntica. Os militares são os únicos a não disfarçar sua
condição, porque, com efeito, sua parte é mais essencial: eles se organizam pela força, os
outros pelo fingimento. (Pascal, Pensamentos, apud BOURDIEU, 1992, p.119). (grifos
nossos)

E os pais? Os pais, por sua vez, têm a noção de que seus filhos, em um sistema de
ensino militarizado, tenham a proteção contra a marginalidade, contra as drogas, uma suposta
e utilitária aprendizagem para seus filhos, a exemplo da disciplina, da obediência, do respeito
à hierarquia, daqueles valores domésticos que não conseguem amoldar nos filhos, entre outras
questões a serem exploradas no decorrer desta pesquisa. A visualização dessas expectativas
pelas famílias açoda a ideologia militarista e alimenta o desejo pelo espaço de ensino
militarizado, o que o buscam sem questioná-lo. É exatamente o sentido dessa pedagogia
militarista que abordaremos a seguir, antes de uma problematização teórica dos processos do
CPM de Juazeiro, no último capítulo do trabalho.
3.4. A Pedagogia Militarista

5
Segundo os Autores, existe um processo de interiorização do sistema de Colégios da Polícia Militar em várias
outras regiões, situação constatada e liderada pelos Estados de Goiás com 60 unidades; Minas Gerais, com 22 unidades; e
Bahia, com 13 unidades, todas instaladas e em pleno funcionamento. Informações disponíveis em:
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2015/08/1666631-cresce-no-brasil-o-numero-de-escolas-basicas-publicas-geridaspela-pm.shtml.
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Em meados do século XX, o Manual de Pedagogia Moderna (1958, 2ª edição, 2010,
p. 35-38) define que a pedagogia é um pouco mais do que arte e um pouco menos do que
ciência. Também em meados do século passado, em um conceito mais abrangente, segundo
Backheuser (1958), pedagogia pode ser considerada como um conjunto de elementos
destinados a um processo educativo com o melhor e o mais eficiente nível de aprendizagem.
Nesta perspectiva, o educando, o educador e os procedimentos educativos compõem os
elementos de um polo e o lar, a escola e o ambiente social compõem o outro polo que se
equilibram e se complementam no processamento da educação.
O Grande Dicionário Houaiss6 define pedagogia como um conjunto de métodos que
asseguram a adaptação recíproca do conteúdo informativo aos indivíduos que se deseja
formar; já o Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio7 on line designa a significação de
pedagogia como ciência cujo objeto de análise é a educação, seus métodos e princípios;
reunião das teorias sobre educação e sobre o ensino. Também numa significação mais
extensiva define pedagogia como reunião das práticas e métodos que garantem a adequação
entre o conteúdo didático e as pessoas que se utilizaram dele, entre outras significações de
superficialidade prática.
Para Dermeval Saviani (2010) pedagogia é teoria da educação, enquanto atividade
teórica da prática educativa. A palavra pedagogia envolve a ação pedagógica com ressonância
na atividade metodológica, compreendendo a maneira de operacionalização de métodos e as
estratégias para desenvolver os procedimentos educativos. Logo, nesta perspectiva, a
pedagogia é uma das teorias da educação elaboradas em decorrência das exigências práticas,
ou seja, uma teoria que se fundamenta na execução da ação pedagógica, na forma de
organização, no modo de funcionamento da educação escolar e na obtenção de seus resultados
(SAVIANI, p. 231).
É possível se compreender a pedagogia enquanto filosofia da pratica educativa, mas
também enquanto ciência da educação na sua sistemática teórico-metodológica mais
complexa e mais aproximada da epistemologia das ciências. O corolário da pedagogia se
assenta em forma de plasticidade da ação pedagógica e na aplicação metodológica de

6
7

Disponível em: https://houaiss.uol.com.br/pub/apps/www/v3-3/html/index.php#2
Disponível em: https://www.dicio.com.br/pedagogia/
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diferentes propostas do ensino, compreendendo as múltiplas tendências e as diversidades das
correntes de sua definição teórica, inclusive a pedagogia militar.
Não se pode compreender, na mesma percepção conceitual, a lógica da pedagogia
militar e a lógica da pedagogia militarista. Há que se reconhecer a significação diversa entre
pedagogia militar e pedagogia militarista. Em cada uma dessas categorias, existem diferentes
propósitos no processo educativo e de formação. Neste sentido, a pedagogia militar tem
caráter de profissionalização e sentido de especialização enquanto processo, mas não no
mesmo sentido de educação formal, porquanto ser um múnus das organizações militares a
formação militar.
A propósito, na Alemanha, no período entre guerras, o sistema de educação militar
profissional se caracterizou pela ampliação curricular, com a pedagogia orientada para prática,
com ênfase em ideias operacionais e de tecnologia de ponta, combinadas na concentração de
forças e na ideia de independência. Os programas instrucionais priorizavam a técnica, a
multimédia, inteligência artificial e sistemas de especialidades. A filosofia pedagógica era
orientada para a técnica e as tecnologias. Neste viés já não havia mais lugar para uma
pedagogia puramente tradicional, mas abria-se espaço para a pedagogia militar com o sentido
de especialização, aliada a outros processos pedagógicos.
Pode-se tomar como exemplo, na atualidade, a Escola de Formação Complementar
do Exército (EsFCEx)8, um estabelecimento de ensino militar do Exército, responsável pela
seleção e preparação dos recursos humanos da instituição, com especialidade para atuar nas
áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Magistério, Informática, Economia,
Psicologia, Estatística, Pedagogia, Veterinária, Enfermagem e Comunicação Social. Inclusive
o Capelão Militar tem passagem pela Escola de Formação Complementar, mediante concurso
público específico. Aqui não se há falar em pedagogia militarista, mas a pedagogia militar
perfeitamente legitimada na aplicação de princípios, processo de ensino e aprendizagem, bem
como procedimentos e conteúdos didático-metodológicos, com base nos seus fundamentos
pedagógicos institucionais.

8

Disponível em: http://www.eb.mil.br/web/ingresso/esfcex
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Por outro lado, nos Colégios Militares, vinculados ao Exército Brasileiro, ainda que
se sustentem nos pilares da hierarquia e da disciplina, o modus operandi militar está alinhado
a uma “mesclagem” de práticas pedagógicas. Naturalmente não existe a aplicação de uma
única linhagem pedagógica. As correntes pedagógicas tendem a se cruzarem em certo sentido.
Nos espaços de Colégios Militares, as colunas-guia das condutas individuais são a disciplina e
a hierarquia, orquestradas pela simbologia dos seus cerimoniais e garbos que ajustam os
corpos aos traços de respeito e obediência aos valores da caserna9. Há que se admitir que
possam coexistir duas ou mais tendências pedagógicas nesses espaços, o que sugere a
convivência em correlação tanto de uma pedagogia militar, quanto da pedagogia militarista.
A ascensão da tendência militarista no Brasil teve início nos anos 1930 a 1945,
quando os professores (biologicista, Daolio, 1995), recorrendo à filosofia da militarização,
compreendiam os alunos de forma homogênea e institucionalizavam os seus corpos
renunciando o aspecto educacional na prática. Com as preocupações voltadas para eventuais
guerras, a Educação Física Militarista passa a ser influenciada pelas questões bélicas.
Segundo Ghiraldelli Junior (1998), o período militarista tem início em uma época de
conturbações políticas entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
Em artigo publicado em Revista HISTEDBR On-Line, sob o título Pedagogia
Militar, Célia Cristina Veiga & Santos Souza (2019) apresentam a pedagogia como ciência e
práxis da educação, a partir da análise referencial de seu trabalho. Entretanto, reconhecem a
existência de nuances na realidade concreta dos cursos realizados no âmbito da Polícia
Militar, inclusive a partir da referência empírica do Curso de Formação de Soldados.
Apesar de não concordar com pontos relevantes da pesquisa desses autores, no que
se refere a questões conceituais, há que se reconhecer a importância desse trabalho, sobretudo
por não existir no universo das ciências da educação uma extensa literatura sobre pedagogia
militar, muito menos sobre pedagogia militarista. Pode-se concordar plenamente com o fato

9

Segundo Daniel Armando Faber (2017, p. 60), a especificidade da experiência militar parece se consolidar através de um
sentimento de pertencimento à instituição, quando ocorre a incorporação às fileiras, no sentido de juntar num só corpo,
reunir-se. Os alunos pertencentes ao Sistema de Colégios Militares do Brasil - SCMB utilizam fardamento como militares;
ostentam sistemas de graduações; perfilam-se nos mesmos dispositivos junto com a tropa de militares profissionais; as
atitudes inerentes ao militarismo lhes são cobradas, a exemplo de continências e sinais de respeito para com os superiores
hierárquicos. Os alunos dessas unidades de ensino incorporam as atitudes, gestos, a linguagem da caserna e, sobretudo, a
postura do militar.
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de ser a educação um processo dinâmico, de caráter político, baseado no arbitrário cultural10,
desenvolvido para a produção, transmissão e reprodução de conhecimentos a partir do
contexto das relações sociais e de uma determinada concepção de formação humana.
(VEIGA&SOUZA, 2019, p. 3).
Vale ressaltar que o processo educativo, de fato, busca a transformação do ser
humano, apesar de suas inerentes contradições, sobretudo onde reside a concepção
hegemônica de formação pretendida. Neste sentido, em meio às adversidades e conflitos
existentes na realidade social, o processo educativo naturalmente se apropria de múltiplas
tendências pedagogias. Nesta direção, sob o ponto de vista da pedagogia, a ação pedagógica
passa também a ser uma ação política vinculada a diferentes concepções de mundo, aonde não
se comportam neutralidades, ainda que a filosofia pedagógica e a sua práxis fomente algum
viés ideológico na finalidade da educação.
A ideia de militarização pode ser compreendida como instrumento de controle sobre
o processo educativo. Talvez não seja esse o caráter que se pretende para a educação
militarista, por que no geral as famílias buscam sempre a qualidade na aprendizagem e,
consequentemente, uma educação de qualidade. Entretanto, não há unanimidade nessa ideia
militarista, ainda não se pode constatar que o processo de militarização compartilhada seja
sinônimo de eficiência na aprendizagem ou que a educação militarista ou militarizada seja o
sinônimo de qualidade e bom desenvolvimento na educação de cidadãos, capazes de refletir e
transformar a realidade social.
Mas, sobre a Pedagogia Militarista, segundo Veiga & Souza (2019) a
caracterização da pedagogia pelo adjetivo militar aponta para uma práxis fundamentada em
princípios, valores, normas, enfim, em uma visão de mundo própria do militarismo. Neste
sentido, os autores parecem não especular profundamente a conceituação dos termos
envolvidos na temática sobre o militarismo.
A ideia de pedagogia militar de fato envolve a essência etimológica e conceitual do
termo. No sentido restrito, o termo pedagogia militar tem caráter denotativo de

10

Compreende-se como arbitrário cultural o processo de construção social, fundamental para a perpetuação de um poder
simbólico arbitrário em uma sociedade, marcado pela dominação de um grupo sobre outro através da promoção de uma da
cultura como legítima, impondo-se como sendo a melhor e/ou verdadeira em detrimento a negação e inferiorização das
demais. (Bourdieu e Passeron apud Bodart, 2013).Disponível em: https://cafecomsociologia.com/arbitrario-cultural-embourdieu/
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profissionalização e especialidade institucional nas organizações militares, o que se diferencia
da pedagogia militarista. No sentido de educação mais geral, pedagogia militar não guarda
sintonia com o caráter ideológico de militarização, por ser mais apropriada, lato sensu, no
sentido conotativo do termo, a utilização do termo pedagogia militarista, este termo sugere
militância ideológica, movimento para a militarização de setores da administração civil.
Segundo Veiga & Santos (2019) as características impostas no ambiente militarizado
tendem a inibir o desenvolvimento intelectual, reduz a ação proativa, a autonomia pessoal e a
reflexão crítica, decorrente da ritualística simbólica e reprodução dos cerimoniais militares.
Para esses autores,
A educação nessa perspectiva está fundamentada no uso de instrumentos pedagógicos
próprios: em linguagens, regulamentos, símbolos e ritos organizados formalmente; e em
coerção, violência (física e psicológica) e medo discricionariamente fomentado por quem
educa. Esse processo de socialização busca romper com quaisquer identidades individuais
e promover o desenvolvimento identitário próprio do ethos militar – homem máquina, que
se diz superior às intempéries, que mortifica sua própria subjetividade, pois seu propósito é
cumprir fielmente seu dever de servir e defender o Estado, mesmo com o sacrifício de sua
própria vida.

Em verdade, a pedagogia militar busca a adaptação psicofísica, ética e moral dos
agentes integrantes das Forças Armadas. A pedagogia militarista se utiliza desses
componentes para reproduzir nos sujeitos um resultado pretendido como status quo. Porém,
ambas as pedagogias podem ser sistematicamente interiorizadas nos agentes em forma de
hierarquia e de disciplina exercendo o processo de dominação sobre os corpos e aplicando a
coerção sem folga, no sentido de mantê-los mecanicamente subjugados a movimentos, gestos,
atitudes e rapidez como se fosse um poder infinitesimal sobre corpos ativos (FOUCAULT,
2009, p.133).
Concluindo esse ponto, a ideia de implantar qualquer dessas duas pedagogias,
qualquer que seja a matriz ideológica, mas que não favoreça a formação humana, com vistas à
aprendizagem de indivíduos prontos a exercerem a cidadania, a consciência política e
capacidade de reflexão crítica, não promoverá ação pedagógica em favor de uma educação de
qualidade. A militarização das escolas públicas, com a aplicação de uma pedagogia militar
ou militarista não eliminará os enormes entraves da educação brasileira. A despeito disso,
com bandeiras pautadas na expressão da autoridade escolar, da autoridade pedagógica e da
ação pedagógica tradicional, enquanto não se resolvem as graves crises do sistema de
educação, as escolas públicas com viés militarista se propagam por todo o território nacional.
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4. O Capítulo III – Análise Teórica Sobre a Realidade do CPMAV
em Juazeiro
4.1. Percepções Teóricas em Bourdieu sobre o Sistema de Ensino
O debate que demarca, em Bourdieu, as questões relacionadas à educação, mais
precisamente sobre a escolarização, tem início nos anos 60. As problemáticas educacionais
estavam vinculadas às desigualdades escolares, ponto chave nas discussões que também
acaloravam o campo das ciências sociais. A escola daquela época era percebida pela visão
funcionalista como uma promessa de igualdade e de oportunidades, vista como uma
instituição neutra no papel de seleção racional de alunos, mais também capaz de difundir um
conhecimento racional e objetivo.
Entretanto, essa concepção sobre a escola estava em crise incomensurável, cedendo
espaço a uma nova interpretação sobre o papel dos sistemas de ensino na sociedade daquele
tampo, o que motivou o desprezo de otimismo ascendente das décadas anteriores, em
detrimento de uma visão bem mais pessimista. Todos esses contrastes impulsionaram um
momento crítico contundente sobre o sistema educacional, o que veio a contribuir
decisivamente para a eclosão do grande movimento de contestação social.
A partir desse cenário, Pierre Bourdieu desponta com a sociologia da educação, com
um novo olhar interpretativo sobre o sistema escolar e sobre a educação. Essa nova concepção
foi capaz de ver muito além dos paradigmas que pairavam sobre a visão anterior, que não
conseguia explicar claramente as questões implícitas, sobretudo a forte relação entre o
desempenho escolar e a origem social negada pelo olhar funcionalista.
Em sua obra A Reprodução: Elementos para uma teoria do sistema de ensino, em
seu prefácio, Pierre Bourdieu (1992) vem explanar a coerência das pesquisas em torno do
sistema de ensino, a partir de uma visão diferente sobre as funções de comunicação, de
inculcação de uma cultura legítima, de seleção e de legitimação do sistema escolar, onde
mostra que entre o sistema de ensino e a estrutura das relações entre as classes existe um
sistema de relações que é o ponto central de sua teoria sobre sistema de ensino.
As grandes pesquisas quantitativas patrocinadas pelos governos inglês, americano e
francês na época mostravam as implicações sociais sobre os caminhos da escola, embora
essas pesquisas não tivessem influenciado diretamente na rejeição da perspectiva
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funcionalista, porém contribuíram decisivamente para enfraquecer a confiança na tão
apregoada igualdade de oportunidades vista no sistema escolar; mas, sobretudo, a mudança na
percepção sobre a educação dos anos 60, impulsionada pela massificação do sistema de
ensino, que deu origem a consequências imprevisíveis. Esses dois movimentos tiveram
implicações importantes associados às transformações do olhar sobre o sistema de educação.
(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002, p.16-17).
Para Pierre Bourdieu, a escola passa a ser percebida como instituição através da qual
se mantém as desigualdades e legitimação dos privilégios sociais, em detrimento da função de
instância de transformação e democratização das sociedades. Segundo sua teoria a escola
representa um sistema reprodutor e legitimador das desigualdades sociais.
Pierre Bourdieu também adverte que sem o bom senso de reflexividade sobre o
sistema escolar, sobreviria a apropriação das funções sociais da violência pedagógica,
construindo com a violência simbólica como forma de violência social. Nesta lógica, o caráter
autoritário assume o lugar das técnicas mais brutais, justificadas pela ideologia otimista da
moralidade histórica em nome do progresso técnico e do crescimento econômico
(BOURDIEU; PASSERON, 1992, p. 14).
A origem do pensamento de Bourdieu sobre o sistema de ensino se fundamenta nas
categorias de arbitrário cultural, além das categorias violência simbólica, relação de
comunicação pedagógica, modo de imposição, modo de inculcação, legitimidade, ethos,
capital cultural, habitus, reprodução social e reprodução cultural. No livro 1 de sua obra A
Reprodução, em fundamentos de uma teoria da violência simbólica, são designadas algumas
as categorias de Ação, Autoridade e Trabalho Pedagógico; Autoridade Escolar, Sistema de
Ensino e Trabalho Escolar. (BOURDIEU, 1992, p. 17). O autor defende que o trabalho
pedagógico colabora para produzir e reproduzir tanto a integração intelectual, quanto a
integração moral em determinado grupo ou classes social a partir do sistema de ensino.
Nesta perspectiva teórica, com fundamento nos elementos empíricos da pesquisa, a
análise sobre o ensino de sociologia no ensino médio do CPMAV não deve ser avalizada
dentro dos aspectos estruturais do modelo escolar, mas, sobretudo, na compreensão de que o
ensino de sociologia deve estar legitimado por uma prática pedagógica centrada na construção
de um conhecimento sociológico baseado na reflexividade crítica.
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Visto desta forma, a sociologia não está adstrita às relações ou interações de cada
campo, mas, sim, adstrita ao seu campo epistemológico enquanto ciência afirmada na reflexão
crítica sobre a realidade. Essa percepção nos dá conta de que o ensino de sociologia não se
incompatibiliza com outros campos da ciência. Logo, plenamente aplicável a qualquer escola
militarizada.

4.1.1. O Conceito de Campo entre as Estruturas do CPMAV
O conceito de campo em Pierre Bourdueu conduziu parte considerável de suas
pesquisas na perspectiva de recurso à sociologia do conhecimento, onde o investigador
adota um posicionamento de controle do seu trabalho através da produção de sentido. A
lógica da evolução e da tipologia de sua obra compreende o percurso de seu trabalho sobre
sociologia da educação. Em primeiro momento, Bourdieu (1989) define o conceito de
campo intercalando a teoria do poder simbólico afirmando que as classes e subclasses estão
envolvidas em campos de forças simbólicas para definir seu lugar no campo social. Em
segundo, o campo pressupõe uma microdimensão das disposições simbólicas entre as
classes em permanentes conflitos, ou seja, os agentes servem aos interesses na luta interna
em cada campo de produção simbólica ao mesmo passo que produtores servem aos
interesses dos grupos exteriores a esse mesmo campo de produção. (BOURDIEU, 1989, p.
12).
O conceito de campo se constitui como o lugar onde se estabelecem as relações
entre os agentes, grupos e estruturas sociais, dinamizado pelo movimento submetido a leis
particulares incentivadas pelas altercações de poder nas relações internas. A estrutura de um
campo está determinada como um estado da relação de força entre os agentes ou as
instituições engajadas na luta ou, se preferirmos, da distribuição do capital específico que,
acumulado no curso das lutas anteriores, orientam as estratégias ulteriores (BOURDIEU,
1983, p. 90). Pierre Bourdieu ressalta que:
Pode-se descrever o campo social como um espaço multidimensional de posições tal que
qualquer posição actual pode ser definida em função de um sistema multidimensional de
coordenadas cujos valores correspondem aos valores das diferentes variáveis pertinentes:
os agentes distribuem-se assim nele, na primeira dimensão, segundo o volume global do
capital que possuem e, na segunda dimensão, segundo a composição do seu capital - quer
dizer, segundo o peso relativo das diferentes espécies no conjunto das suas posses.
(BOURDIEU, 1989, p. 135).

Neste sentido, o que estrutura os campos são as relações de conciliação ou de
conflito entre os diversos agentes em luta pela apropriação de formas particulares de
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capital. No interior de cada um desses campos as hierarquias se instituem pela maior ou
menor posse dessas formas específicas de capital por parte de seus agentes. Bourdieu
(1989) anota a existência da hierarquia dos objetos legítimos, legitimáveis ou indignos
dentro de um campo determinado, cujos temas de interesse são transmitidos e definidos
ideologicamente, o que implica no funcionamento da estrutura do campo, inclusive na
hierarquia social dos campos científicos.
A evidência da noção de campo no CPMAV está manifestada na entrevista narrativa
da Coordenadora Eco, quando ela inicia a narrativa dizendo:
tô no CPM desde a criação, esse é o nosso décimo quarto ano, durante esse processo a
gente vem fazendo uma construção; primeiro porque não é fácil fazer uma inserção entre
uma estrutura civil (Sec) e uma estrutura militar [...] já que a gente tem como grande
objetivo levar adiante os pilares da nossa Corporação, que é a hierarquia e disciplina; que
divergem em certos pontos do que a coordenação SEC tem em mente, porque a gente
ainda tem vários resquícios, a gente ainda é visto, de algum modo, como uma estrutura
opressora [...] (Alfa, 2019).

Um campo se torna aparelho ideológico quando os dominantes possuem os meios de
anular a resistência e as reações dos dominados. Isto significar dizer que quando o baixo
clero, os militantes, as classes populares, etc., não podem fazer mais do que sofrer a
dominação – quando todos os movimentos são de cima para baixo e os efeitos de
dominação são tais – a luta e a dialética constitutivas do campo se acomodam
(BOURDIEU, 1983, p. 106-107).

4.1.2.

O Conceito de Capital Cultural Aplicado ao CPMAV

O conceito “capital cultural” ocupa um lugar central no campo da Sociologia da
Educação, sobretudo por constituir uma categoria analítica importante para explicar as
desigualdades diante da escola e da cultura. A cultura se constitui como um conjunto comum
de esquemas fundamentais previamente assimilados pelos agentes sociais. Nesses esquemas
fundamentais se articulam uma infinidade de outros esquemas específicos diretamente
aplicados a situações particulares, por isso a cultura não pode ser compreendida como um
conjunto de disposições comuns nem tão pouco percebida como um tipo de repertório comum
que engendra respostas a problemas recorrentes. (BOURDIEU, 2007, p. 208).
A percepção de Capital Cultura em Pierre Bourdieu (1998/2007) é compreendida na
pressuposição das desigualdades do desempenho escolar dos estudantes provenientes das
diferentes classes sociais; e estão relacionados à noção de bom desempenho escolar, por isso
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destinatários de privilégios dados pelo sistema de meritocracia. O capital cultural constitui
como elemento da herança familiar de maior influência na definição do destino escolar. Neste
sentido, a palavra cultura aparece como indissociável dos efeitos da dominação simbólica,
constituindo-se como elemento importante na luta entre os sujeitos nos diferentes campos,
definidos pela demarcação de posições sociais distintas.
Na perspectiva de capital cultural, o conceito aparece na narrativa do Professor
Bravo e da Coordenadora Eco com o seguinte sentido:
Professor Bravo:
[...] mas eles veem de famílias [...] eles traziam um capital cultural, por serem... muitos
serem filhos de policiais e virem de famílias de militares [...] eu tinha a ideia, por exemplo,
de que os alunos da escola militar eram muito mais preparados com relação ao capital
cultural, não é uma verdade! Não é uma verdade, eles não dominam expressões...
corriqueiras, eu não digo nem científicas [...]e hoje em dia os policiais têm aquelas
condições precárias de trabalho, muitos são concurseiros, estudam, né, concurseiros na
maioria estudam ou estudaram, e filhos vêem isso, isso é capital cultural [...] (Bravo, 2019).

Coordenadora Eco:
[...] uma família bem constituída ela tem ordem, ela 75 tem é um planejamento, ela tem
uma hierarquia [...] enquanto sociologia no ensino médio, o que é que eu vejo? Bourdieu,
ele coloca um ponto, que eu diria, estratégico; é o capital cultural. Qual é o capital cultural
que os nossos alunos éh... trazem? O que é que eles têm, né, enquanto sociologia?
Enquanto projeto de vida? [...] (Eco, 2019).

Neste aspecto, embora as narrativas dos demais entrevistados não contemplem
expressamente a concepção de capital cultura, por suposto afastamento do domínio sobre os
conceitos sociológicos, porém se evidencia nas narrativas certa legitimação de uma ordem
estabelecida, através das distintas hierarquias, mas também da legitimação das distinções
hierárquicas observadas pelos discursos. Por essa via, a cultura vinculada é a mesma cultura
da distinção e de legitimidade para compelir todas as subculturas definidas pela sua distância
em relação à cultura escolar dominante. (BOURDIEU, 2009. p.11).

4.1.3.

O Conceito de Habitus e as Relações no CPMAV

Definido como conjunto de princípios geradores de práticas distintas e distintivas, o
habitus é, sobretudo, a maneira como se revelam determinados comportamentos em qualquer
que sejam as circunstâncias da vida social. As relações de poder também são influenciadas
pelo habitus, ou seja, pelas estruturas mentais incorporadas nos sujeitos por meio de
processos de socialização ao longo de sua vivência (BOURDIEU apud CAPPELLE, 2006,
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pág. 26). Habitus são também esquemas classificatórios, princípios de classificação,
princípios de visão e de divisão e gostos diferentes (BOURDIEU, 1996, pág. 22). O habitus é
capaz de engendrar práticas de acordo os princípios do arbitrário inculcado, em um maior
número de campos diferentes.
Segundo este Teórico,
o trabalho prolongado de inculcação que produz um habitus durável e transponível,
inculcado através de um sistema de esquemas de percepção, de pensamento, de
apreciação e de ação, enquanto que o trabalho pedagógico contribui para produzir e para
reproduzir a integração intelectual e a integração moral do grupo ou da classe em nome
dos quais ele se exerce o seu múnus. (BOURDIEU, 1992, p. 47).

O conceito de habitus nas obras de Pierre Bourdieu é fundamental para a
compreensão de sua concepção teórica aplicada à escola militarizada, especialmente o
CPMAV, analisada sob o ponto de vista de sistema de ensino enquanto sistema de
reprodução das desigualdades e manutenção de privilégios das classes dominantes.
O habitus expressa a noção grega de hexis, utilizada por Aristóteles no sentido de
designar características adquiridas em um processo de aprendizagem. A noção de habitus
envolve a noção de ethos, princípios estabelecidos na categorização de elementos
constitutivos do habitus, indissociavelmente lógicos e axiológicos, teóricos e práticos, a
partir da lógica de rudimentos contrários, a exemplo do branco ou preto, ou se dizemos bem
ou mal.
É importante ressaltar que todos os desígnios de escolha são incorporados e
transformados em posturas, valorizadas nos gestos, maneiras de estar de pé, de andar, de
falar. Nesta percepção lógica, a energia do ethos transformada em moral se torna hexis,
gesto, postura [...]. Segundo Bourdieu,
Porque esta noção de habitus permite enunciar alguma coisa que se apresenta com aquilo
que evoca a noção de hábito, mas distinguindo-se dela nun ponto essencial. O habtius,
como o termo diz, é o que se adquiriu, mas encarnou de modo duradouro no corpo sob a
forma de disposições permanentes. [...] E, de fato, o habitus é um capital, mas que, sendo
incorporado, se apresenta sob as aparências exteriores do inato. [...] O habitus é, para
falar depressa, um produto dos condicionamentos que tende a reproduzir a lógica objectiva
dos condicionamentos, mas fazendo-a sofrer uma transformação; é uma espécie de
máquina transformadora que faz com que "reproduzamos" as condições sociais da nossa
própria produção, mas de uma maneira relativamente imprevisível [...] (BOURDIEU, 2003,
p. 139-140)

Nessa perspectiva, o conceito do habitus é entendido como princípio gerador das
práticas pedagógicas nos diferentes campos das atividades de ensino no CPMAV,
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especialmente na prática de ensino fundada em valores de obediência, hierarquia e
disciplina militar, mesmo que envolvido o ensino da sociologia, o que se torna um significante
instrumento para a compreensão das ações que estruturam e originam as práticas habituais
das coordenações, professores e alunos do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna.
A razão, e a razão de ser da instituição, e seus efeitos sociais, não está na “vontade”
de um indivíduo ou grupo, mas sim no campo de forças antagônicas ou complementares no
qual, em função dos interesses associados às diferentes posições, e do habitus de seus
ocupantes, se originam as “vontades” onde se define e se redefine continuamente, na luta e
através da luta, a realidade das instituições e dos seus efeitos sociais, previstos e
imprevistos. Neste aspecto, as narrativas a seguir, dos professores e coordenadores do
CPMAV, evidenciam esses espaços de lutas, caracterizadores do habitus no campo civil e
militar da escola.
Narrativa do Professor Bravo:
[...] alinha que é similar a de um quartel, a organização, a estrutura da escola.. [...] parece
que o paradigma do conflito permeia o ambiente escolar, então o fiscal ele tá ali prestes a
entrar em conflito com o aluno, preste a entrar em conflito com o professor, a questionar...
ele toma uma posição muito mais fiscalizatória do que cooperativa... eu vejo... eu analiso
nesse sentido [...] então o professor não está livre, pra falar, ele tá livre pra ensinar, mas no
momento que essa forma dele ensinar entrar em conflito com o paradigma militar, o
paradigma militar vai se sobrepor à forma dele ensinar [...] (Bravo, 2019).

Narrativa do Professor Charlie Mike:
[...] a questão do militarismo em si tem o seu verso e seu reverso; o lado Bom é a questão
da disciplina, a disciplina da sala de aula, a questão do, do comportamento, da... do vestir,
da organização, 10! (Charlie Mike, 2019).

Narrativa do Professor Golf November:
[...] eu vou dizer que é uma escola muito boa, é uma escola que preza muito pela
disciplina, então [...] quando eu cheguei aqui já busquei me adaptar à realidade, a diretora
já conversou comigo, já disse como funcionava a escola, então, assim, eu gostei porque
ele exige, existe muito respeito por parte dos alunos, alunos respeitam bastante, né, há
uma disciplina por parte deles, a escola prega isso [...] (Golf November, 2019).

Narrativa da Coordenadora Eco:
[...] O trabalho aqui ele flui, ele dá certo, não [...] existe uma ideia, de quem está de fora,
de quem não conhece a estrutura do CPM, achar que professor ele é monitorado por
policiais... não! O professor, ele é livre, é o exercício da docência, é competência
realmente do professor; e na Unidade do CPM, nós desenvolvemos os projetos da SEC, os
estruturantes, que tem a ver com arte, com dança, com música; então as diversas formas
de arte; então, essa multiforme sabedoria, que é desenvolvida no CPM, é um diferencial na
sociedade [...] (Eco, 2019).
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Narrativa da Coordenadora Alfa:
[...] nos processos de dialogados, parece que a gente termina impondo aquilo que é
normativo, a gente termina impondo aquele que está escrito; o policial militar, enquanto o
coordenador, ele tem uma linha 25 de seriedade, de cumprimento das missões que lhe são
atribuídas, como algo muito certo. [...] primeiro aquebrantar o coração dos nossos colegas
professores, para que eles entendam que a Polícia Militar, ela é uma aliada no processo de
construção das aprendizagens; a presença da polícia militar não é opressiva, muito pelo
contrário: é para assegurar a possibilidade de que o professor, ele exerça de fato, aquilo
para qual ele foi contratado [...] (Alfa, 2019).

Refletir a relação entre indivíduo e sociedade fundamentado na categoria habitus
alude pensar que o individual, o pessoal e o subjetivo estão atrelados socialmente, e são
coletivamente construídos. O habitus é uma subjetividade socializada (BOURDIEU, 1992, p. 101).
Neste sentido, o habitus promove o equilíbrio das ações que vão se construindo em rede
contínua de determinadas ações. Nesse contexto, a condição para existência do habitus no
Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna está interiorizada na égide de atitudes
inconscientes de ação, sob o propósito de estruturas da subjetividade da escola militarizada.

4.2. As Duas Faces do Capital Simbólico do CPMAV
O Colégio da Polícia Militar de Juazeiro envolve diferentes tipos de capital reunidos
segundo o capital simbólico do militarismo, reunidos nos segmentos da cultura militarista,
compreendida pelos agentes sociais participantes do campo educativo da escola milisrizada.
A partir das categorias de campo, cultura militar e habitus, a percepção dos agentes sociais
envolvidos no trabalho pedagógico do CPMAV está dirigida para a compreensão e para o
reconhecimento da escola militar como valor social construído sob a disciplina e a hirarquia.
Neste sentido, Pierre Bourdieu ressalta que o trabalho simbólico de construção para
instituir um grupo coeso, com especificidades na imposição de nomes, de sinais, de símbolos
de adesão, reúne mais oportunidades de ser bem-sucedido, conforme seus agentes estejam
inclinados mutuamente a reconhecerem e a se reconhecerem em um mesmo campo de
atuação, ainda que este campo seja mesclado por dois outros campos (civil e militar). A
gênese do Estado é inseparável de um processo de unificação dos diferentes campos sociais,
econômico, cultural (ou escolar), político etc., que acompanha a constituição progressiva do
monopólio estatal da violência física e simbólica legítima. (BOURDIEU, 1996, pág. 51).
Nas observações sobre o campo de pesquisa, foi percebido certo condicionamento
coletivo dos corpos, cunhado na aparência do habitus que regula o grau de comportamento
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coletivo. O habitus no campo da escola militarizada CPMAV engendra práticas segundo os
princípios do arbitrário inculcado, ampliando o número de campos diversos. Segundo
Bourdieu, o trabalho pedagógico produz e reproduzir a integração intelectual e a integração
moral do grupo ou da classe em nome dos quais exerce o arbitrário cultural que produz um
habitus constante e dominável, inculcado aos destinatários legítimos de um sistema de
esquemas de percepção, de pensamento, de apreciação e de ação (BOURDIEU, 1992, p. 47).
Noutra ilustração teórica, enquadrada na visão de Michel Foucault (2009), a lógica
do mecanicismo de poder sobre os corpos humanos adentra as relações de força do campo
simbólico, onde o poder distraído esquadrinha os corpos, desarticulando-os e os recomponde
desapercebidamente. A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos
“dóceis”. (FOUCAULT, 2009, p. 133). Nesta perspectiva teórica, a fluidez do
comportamento coletivo nos alunos do CPMAV, observada no campo, sinaliza o ethos
militar, mas também a capacidade de o habitus engendrar práticas em conformidade com
princípios do arbitrário inculcado.
Neste aspecto, existe nas relações simbólicas do CPMAV um consciente coletivo
impregnado pelo arbitrário cultural inculcado a todos os agentes envolvidos em cada
categoria de campo simbólico do militarismo e no campo simbólico do sistema escolar.

4.3. Análise das Entrevistas Narrativas
As narrativas evidenciam categorias teóricas afirmadas em campo, capital e habitus
de Pierre Bourdieu, manejadas como recurso epistemológico nesta análise. Nessa perspectiva,
as narrativas ressaltam o modo de inculcação de valores morais e assim como a reprodução da
cultura intelectualista, disposta como ferramenta de formação de agentes produtores da ordem
social existente.
Na análise das narrativas, é possível compreender o trabalho pedagógico no
CPMAV como ferramenta metodológica orientada a corporificar nos alunos modificações
comportamentais capazes de produzir e reproduzir modelos sociais baseados na obediência,
hierarquia e disciplina, enquanto valores de dominação das classes hegemônicas.
Dentro das análises das narrativas, acende-se que o espaço da escola militarizada
está composto de dimensões fundamentais de volume, de estrutura e de trajetória de capital
social. Neste sentido, Pierre Bourdieu enfatiza que toda ação pedagógica é objetivamente
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uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário
cultural. (BOURDIEU, 1992, p. 20).

4.3.1.

A Entrevista Narrativa com o Professor Bravo

Na entrevista narrativa do Professor Bravo, evidencia-se um conflitou com as forças
que atuam no campo simbólico, em vista de sua atuação está mais próxima de outras práticas
no campo de pesquisa com populações rurais. Em sua narrativa se destaca o seguinte:
[...] minha formação é muito mais voltada para a sociologia rural [...] o ensino veio mais
como uma forma de... de... ééhh me sentir mais vivo... de discutir com a juventude, acho
que independente de tá ensinando ou não, sempre gostei muito de pedagogia [...] (Bravo,
2019).

Sua ação sob o capital simbólico do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna
rompeu com alguns paradigmas sobre as barreiras de preconceitos, cunhados a partir de
determinado habitus, pela equivocada atuação dos agentes sociais do Estado, tanto no passado
como no presente da vida política brasileira. Neste aspecto, é possível destacar a seguinte fala:
[...] então, e esse ano eu tive essa experiência aqui no Colégio da Polícia Militar, lá de
Juazeiro, passei nesse último concurso e assumir a vaga de professor lá, o que no início
me causou um certo espanto, né, porque da mesma forma que os militares enxergam a
sociologia... éh... de forma meio reticente, a gente também enxerga os militares com a
mesma reticência, então fiquei um pouco assustado [...] (Bravo, 2019).

Enquanto ocupava uma posição no campo de forças, o professor “Bravo” procurou
estabelecer o diferencial constitutivo de sua posição, de seu ponto de vista, assumindo uma
das posições estéticas possíveis, reais ou virtuais, no campo de relações e em relação a outras
posições. (BOURDIEU, 2008, p. 64). Este aspecto está evidenciado na seguinte narrativa:
[...] a sociologia é um esporte de combate, e não tem essa sociologia, pelo menos eu não
respeito essa sociologia de elogia [...] Então... éééh.. tive esse receio, de exercer... essa...
esse ofício de professor sociologia no Colégio Militar, achando que não era, não seria o
terreno mais... mais propício para as discussões que a sociologia propõe; e de fato,
confirmei, alguns receios, e outros eu desconstruir. Primeiro, eu acho que... no militarismo
existe um excesso de burocracia, isso eu vivenciei na... na... vivenciei na escola. [...] e aí
os fiscais dos corredores ficam passando e observando na sala, eu vejo que muitas vezes,
pelo menos eu me senti assim... é pra coibir... ééh... indisciplina por parte dos alunos, mas
também é uma fiscalização do professor, os fiscais entram na sala... ééh... Os fiscais
entram na sala e retiram aluno sem... meio que... atropelando a autoridade do professor
na sala, então a autoridade do professor na sala de aula não é total, (...) (Bravo, 2019)

Logo, é evidente o paradoxo entre uma disciplina de conhecimento movido pela
reflexibilidade crítica (a sociologia) e a ação pedagógica diariamente inculcada na estrutura
estruturada sob os postulados de obediência e respeito à hierarquia, à disciplina, submetidos

93
ao campo simbólicos que exerce o poder estruturante no ambiente do CPMAV. A lógica do
conflito emergia, ante a prática pedagógica divergindo da proposta do professor de sociologia.
Outro aspecto relevante trazido pela narrativa do Professor “Bravo” evidencia um
sistema de controle sobre as atividades pedagógicas de maneira interferir na prática do
professor em sala de aula. Esse cenário remete ao pensamento de que o controle discreto
sobre situações da vida e do corpo, qualquer que sejam as circunstancias, da escola ou do
quartel, compreende alguma racionalidade da técnica de disciplinamento, desde a ínfima à
máxima intencionalidade a ela incorporada.
Em sua narrativa, o Professor “Bravo” ressalta, com grande ênfase, que a sociologia
requer um nível elevado de abstração. Segundo ele,
[...] Os fiscais entram na sala e retiram aluno sem... meio que... atropelando a autoridade
do professor na sala, então a autoridade do professor na sala de aula não é total [...]
existe um controle muito maior, uma burocracia muito maior, que eu vejo que às vezes
engessa ou atrapalha o procedimento do trabalho do professor de sociologia, eu não sei se
é da minha formação, mas professor de sociologia é menos adepto dessas questões tão
objetivas, ele é muito mais... ééh... aberto a... aaah... a abstraçãooo, nééh, e não a esse
tipo de controle que existia no Colégio Militar, então já veio fiscais questionarem a
autoridade do professor [...] (Bravo, 2019).

Na perspectiva de compreensão dos alunos sobre o desempenho do Entrevistado, a
narrativa evidencia que houve algum progresso no ensino de sociologia por que o entrevistado
buscou explorar os conteúdos a partir de conceitos sociológicos, dentro de uma abordagem
sobre as instituições sociais. Por isso a narrativa evidencia que alguns alunos revelaram a
capacidade de análise crítica sobre as estruturas da escola Colégio da Polícia Militar Alfredo
Vianna. Neste ponto, ressalta-se a importância de análise dos gráficos apresentados no tópico
de análise dos dados apresentados pelos questionários de pesquisa aplicados aos alunos.
Na concepção do Entrevistado, o CPM apresenta alguns resultados positivos, mas,
segundo o Professor “Bravo”, algumas contradições foram percebidas na sua experiência
enquanto professor de sociologia do CPM, sobretudo em relação ao conceito de disciplina,
vez que aquilo que se apresenta revestido de disciplina poderá estar dissimulado de algum
tipo de apatia, levada a efeito por algum estágio de dominação.
A narrativa do Professor “Bravo” traz a lógica de diferentes campos de lutas, que
subsiste em diversos campos e em ambientes escolares diferentes, onde impõe as posições
ideológicas transfiguradas a partir do campo das posições sociais. Neste caso, o habitus
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dominante no CPM apresenta um campo de forças simbólicas diverso das demais escolas
públicas.
Logo, o campo observado na narrativa do Professor “Bravo” apresenta uma estrutura
estruturante que exerce o poder simbólico na construção da realidade da escola, capaz de
estabelecer uma ordem e sentido imediato no cotidiano escolar, a partir de uma concepção
homogênea de tempo e espaço de dominação, em concordância inteligível entre as pessoas
envolvidas.

4.3.2.

A Entrevista Narrativa do Professor “Charlie Mike”

A primeira evidência na narrativa do Professor “Charlie Mike” leva a questões
significativamente contrastantes com o perfil da escola militarizada. A narrativa apresenta
evidência de certa indiferença em relação aos critérios de escolha do corpo docente para atuar
com o ensino de sociologia. segundo sua narrativa,
Quando fui chamado o ano passado para poder ministrar aula no CPM, ééh.... me
passaram lá a matéria sociologia da qual eu não sou formado na matéria, não tenho, não
tinha o devido conhecimento, fui buscá-lo, para poder encarar esse desafio [...] (Charlie
Mike).

Embora o Professor “Charlie Mike” não se mostrasse habilitado para atuar como
professor de sociologia, ele enfatiza na narrativa sua relação didático-pedagógica com os
alunos do CPM, no sentido de evoluir para pesquisar temas relevantes para a prática de ensino
da sociologia. A narrativa também deixa implícito o viés político ideológico no ambiente da
escola militarizada, o que contrasta com as propostas para debater questões relacionadas com
a realidade política local, regional e nacional, de interesse da sociologia. neste aspecto, a
narrativa enfatiza que:
[...] o ano passado, que foi assim ano político, de eleições mesmo, a gente debateu as
eleições, debatemos a lógica dos candidatos, debatemos os movimentos sociais que
ocorreram no País, sem fugir o que caberia aos planos de aula e [...] por conta de cargo
político, eram contra esses debates, eram contra essas ações, tanto é que eu fui fritado por
conta disso aí em certos momentos [...] (Charlie Mike, 2019)

Para o Professor Charlie Mike, os conhecimentos sociológicos tem relevante
importância para o estudo mais aprofundado sobre a realidade, o que despertou o interesse
pela sociologia. neste aspecto ele pontua o seguinte em sua narrativa:
[...] a matéria sociologia, comecei a estudar, ler bastante, até entender, a interpretar o que
falava os principais pensadores e eu vi que é uma matéria muito interessante, muito vasta,
muito rica em estudo (...) então, a sociologia ela permeia todos os processos da
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humanidade, né, inclusive na vida daqueles que estão cerceadas do direito da liberdade,
né, por razões óbvias, mas é importante demais, né [...](Charlie Mike, 2019).

A percepção do mundo social e a luta política, segundo Pierre Bourdieu (1989, p.
143), ocorrem com os progressos da diferenciação do mundo social e a constituição de
campos relativamente autônimos, onde o trabalho de produção e de imposição de sentido se
faz tanto no seio das lutas do campo de produção cultural como por meio das próprias lutas.
Em concorrentes evidências trazidas pelas narrativas em análise, é perceptível no
discurso narrativo dos pesquisados a relação de controle demasiado sobre as atividades do
professor, o que revela uma realidade bem mais complexa sobre a livre docência, e em
particular sobre o ensino de sociologia. Para Michel Foucault (2009, p. 163), os militares e os
técnicos da disciplina são aqueles que elaboram processos de coerção individual e coletiva
sobre os corpos, com isso estabelecem e criam espaços úteis determinados para satisfazer a
necessidade de vigiar, mas também de romper entendimentos ameaçadores do ambiente
dominado. Segundo esse autor,
a tática disciplinar se situa sobre o eixo que liga o singular e o múltiplo. Ela permite ao
mesmo tempo a caracterização do indivíduo como indivíduo, e a colocação em ordem de
uma multiplicidade dada. Ela é a condição primeira para o controle e o uso de um conjunto
de elementos distintos: a base para uma microfísica de um poder que poderíamos chamar
“celular”. (FOUCAULT, 2009, p. 143).

Já no pensamento teórico de Pierre Bourdieu (1992, p. 67) é preciso ver os
instrumentos de controle não somente como ferramentas de garantia do trabalho escolar
contra as asneiras individuais que acontecem nos espaços do sistema de ensino, colocados à
disposição de seus agentes, mas também como adjuvantes da inculcação legitimada pela
Autoridade Escolar. O sistema de ensino institucionalizado então vai garantir as condições
institucionais de controle da homogeneidade e da ortodoxia do trabalho escolar, através da
instrumentalização dee seus agentes para o exercício de uma inculcação homogênea e de
instrumentos homogeneizados e homogeneizantes. Segundo essa teoria,
Todo sistema de ensino institucionalizado (SE) deve as características específicas de sua
estrutura e de seu funcionamento ao fato de que lhe é preciso produzir e reproduzir, pelos
meios próprios da instituição, as condições institucionais cuja existência e persistência
(auto-reprodução da instituição) são necessários tanto ao exercício de sua função própria
de inculcação quanto à realização de sua função de reprodução de um arbitrário cultural do
qual ele não é o produtor (reprodução cultural) e cuja reprodução contribui à reprodução
das relações entre os grupos ou as classes (reprodução social). (BOURDIEU, 1992, p. 64)
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Em relação ao sistema compartilhado do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna,
na narrativa do colaborador (Charlie Mike) está implícita certo conflito nas decisões entre a
duas gestões (civil e militar), quando ele revela que:
[...] pedagógica e a gestão militar, aí uma toma uma decisão, outra toma outra, às vezes
um toma aqui, o outro tem que engolir, lá eles decidem mais que o militar e este tem que
engolir, lá o militar toma uma decisão e o pedagógico não engole [...]Um toma uma decisão
pra cá, o outro tem que engolir [...] (Charlie Mike, 2019).

Segundo o colaborador, nem sempre essas duas esferas são articuladas, porém são
sempre presentes nas atividades da escola militarizada. Em seu relato, o Pesquisado revela ser
o espaço das relações no CPM mais rigorosas do que o Batalhão de Ensino, Instrução e
Capacitação (3ºBEIC) onde ele é lotado.

4.3.3.

A Entrevista Narrativa do Professor “Golf November”

A narrativa do professor Golf November evidencia que o colaborador está como
professor de sociologia no CPM a pouco tempo. Ele assumiu a função de professor de
sociologia em substituição ao Professor Bravo, entrevistado neste trabalho. Está evidenciado
na narrativa o pouco domínio sobre a área de sociologia, o que faz com que ele busque um
padrão de formação voltada para os conteúdos valorizados pela escola militarizada, mas
também direcionados para o acesso dos alunos à universidade, por serem conteúdos
normalmente cobrados em provas de vestibular. Segundo a narrativa,
[...] na verdade, já peguei, assim... a disciplina andando, né; então, já tinha um plano de
curso todo montado pra própria disciplina, que antes era professor (Bravo), então só... éh...
adaptei à minha realidade, no caso o que eu iria assinar, né, resolvi continuar explorando o
que ele havia planejado; então, eu trabalhei cidadania, trabalhei ambiente, trabalhei
globalização! Éh... Eu trabalhei temas importantes, né, pra... tanto pra o vestibular, quanto
à disciplina, que é cobrado pela 5 escola, também conteúdos para eles mesmos, como
pessoa, né, (com a sociologia) é o trabalho do ser humano, na socialização, sociologia...
então eu busquei, de uma certa forma, integrar tudo [...] (Golf November, 2019).

A narrativa traz implicitamente um argumento evasivo sobre a possibilidade de que
haja ou não a harmonização entre os temas a serem abordados no ensino de sociologia ante a
estrutura hierarquizada e fundada na disciplina militar. Está implícito na narrativa do
Professor “Golf November” a reprodução do discurso sobre o sistema de controle disciplinar.
[...] é uma escola que preza muito pela disciplina, então... assim, eu gostei muito logo
quando eu vi... quando eu cheguei aqui já busquei me adaptar à realidade [...]há uma
disciplina por parte deles, a escola prega isso [...](Golf November, 2019).
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Segundo o pensamento bourdiano, o sistema escolar tem como incumbência garantir
ao corpo dos agentes escolares, recrutados e formados para professar a inculcação, as
condições institucionais capazes de dispensar e de impedir o trabalho escolar desuniforme e
dissidente, isto é, toda e qualquer prática incompatível com a função reprodutora da
integração intelectual e moral dos destinatários legítimos. Segundo Pierre Bourdieu (1992),
fechado no comentário reiterado e reiterável das autoridades do sistema de ensino,
professa "cotidianamente" uma mensagem que ele próprio não produziu, exprime a
verdade objetiva da prática professora! que talvez não seja jamais tão evidente quanto na
ideologia professora! da mestria, negação laboriosa da verdade da função professora!, ou
na pseudocriação magisterial que põe todas as receitas de escola a serviço de uma
superação escolar do comentário de escola. (BOURDIEU, 1992, p. 67).

Logo, compreende-se que o Entrevistado guarda inconscientemente na sua narrativa
um grau elevado de cautela e obediência ao sistema escolar, mas também sobre a sua visão do
campo, por entender que estaria descumprindo alguma regra moral e temer alguma
consequência sobre seu verdadeiro ponto de vista em relação à sua prática no CPM.

4.3.4.

As Entrevistas Narrativas as Coordenadoras Pedagógicas

do CPM
As narrativas com as duas Coordenadoras pedagógicas revelam as noções de campo,
poder simbólico, arbitrário cultural e habitus, além das categorias de autoridade pedagógica e
ação pedagógica. As narrativas evidenciam que existe no campo simbólico do CPMAV a
crença de que a palavra convence e o exemplo arrasta no sentido de produção e reprodução
do conhecimento, mas também de comportamentos legitimados e valorizados no campo
social. Os discursos das coordenadoras estão submetidos a um sistema de crenças em uma de
educação militarizada capaz de inculcar valores correcionais de posturas, de respeito às
hierarquias, de disciplina e pronta obediência. Pierre Bourdieu nos ensina que
Na luta simbólica pela produção do senso comum ou, mais exatamente, pelo monopólio da
nominação legítima, os agentes investem o capital simbólico que adquiriram nas lutas
anteriores e que pode ser juridicamente garantido. Assim, os títulos de nobreza, bem como
os títulos escolares, representam autênticos títulos de propriedade simbólica que dão
direito às vantagens de reconhecimento. (BOUDIEU, 2004, p.163)

O poder simbólico consiste, nesse caso,

em separar e unir, frequentemente na

mesma operação, em realizar uma frequente decomposição graças aos rótulos. É como se as
classificações sociais empreendessem a organização sobre a percepção do mundo social e, a
depender das circunstâncias, organizar o próprio mundo. (BOURDIEU, 2004, 165).
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Em todos os instantes das narrativas emerge a compreensão de que o ambiente do
CPMAV legitima a ação pedagógica implicada no trabalho pedagógico enquanto trabalho de
inculcação constante o suficiente para produzir uma formação permanente baseada na
formação fundada na obediência, na hierarquia e na disciplina. Pierre Bourdieu adverte que as
ações de imposição simbólica não podem provocar a transformação profunda e durável
daqueles que elas atingem a não ser na medida em que se prolongam essas ações através do
trabalho de inculcação cultura continuada e promovida pela escola.

4.3.4.1.

A Entrevista Narrativa com a Coordenadora “Eco”

A narrativa da Coordenadora “Eco” evidencia a maneira impávida de investidura da
autoridade pedagógica, o que implica uma ação pedagógica forjada no propósito de obter o
reconhecimento de sua autoridade em ação de presença e pelo trabalho de inculcação
realizado.
(...) a gente só se surpreende, pela capacidade que a escola tem, o seu potencial humano,
tanto os recursos da área pedagógica, os docentes, quanto também o corpo militar, existe
sim uma harmonia, e o nosso trabalho tem sido fundamentado nesta Harmonia; o lema da
Polícia é: a palavra convence o exemplo arrasta [...] (Eco, 2019).

Emerge claramente nas narrativas a tendência de reafirmar implicitamente a
disposição de engajamento ideológico ao discurso militarista que domina a tendência de
militarização do sistema escolar, referendado na legitimidade da inculcação cultural sobre
esse modelo de ensino. Segundo sua narrativa,
[...] já com a intenção de modificar o quadro, que eram pessoas consideradas, né, como
uma vida difícil, um quadro crítico, no contexto social, e o CPM mudou! [...] existe uma
briga na sociedade de que muitos gostariam de estar aqui; porque é realmente um colégio
diferente. Então, eu tenho prazer em trabalhar aqui. [...] o que nós percebemos enquanto
estrutura militar é uma organização hierárquica, que ela deve nascer, na minha concepção,
desde os primeiros dias de vida nos lares, né, uma família bem constituída ela tem ordem
[...] eles vão entender, que essa estrutura, ela é importante para o crescimento, para a
organização deles, hé; os próprios pais, eles manifestam essa gratidão a escola, porque
reconhece um comportamento diferenciado nos seus filhos, a partir de quando eles entram
no... no colégio militar [...] (Eco, 2019).

A impostação de voz em uma das narrativas, e o entusiasmo como pronuncia o lema
da escola militarizada, sugere a força do poder simbólico inculcado. Neste sentido, é possível

99
evidenciar a categoria teórica bourdieana da função ideológica do sistema de ensino1
incorporada no discurso, revelada na autoridade pedagógica. Segundo Pierre Boudieu (1992)
qualquer que seja o habitus a inculcar, que seja de aceitação ou reativo, conservador ou
revolucionário, e isso tanto na ordem religiosa quanto na ordem artística, política ou
científica, todo trabalho escolar gera um discurso que tende a explicitar e a sistematizar os
princípios desse habitus segundo uma lógica que obedece primordialmente às exigências
da institucionalização da aprendizagem. (BOURDIEU, 1992, p. 68).

A narrativa da Coordenadora “Eco” evidencia sua conformação ideológica com os
dons naturais e com os anseios inatos que a escola militarizada consegue legitimar como
sistema de reprodução cíclica das hierarquias sociais e das hierarquias escolares. Inventariar
as falhas que podem ser analisadas no sistema de ensino, às vezes fundamentadas em
filosofias sociais, aparentemente tão antagônicas quanto um economicismo evolucionista e um
relativismo culturalista, é o mesmo que descobrir o princípio da construção teórica capaz de
ajustar as falhas e explicar as suas consequências institucionais. (BOURDIEU, 1992, p. 204).
A narrativa da Entrevistada faz emergir um suposto caos na realidade da educação
local, afirmando que isso foi superado pela instalação da escola militarizada, percebido no seu
discurso como solução definitiva da suposta “desordem” educacional existente.

Na sua

narrativa, ela recorre a Pierre Bourdieu para justificar a teoria do capital cultural enquanto
recurso estratégico para a inculcação de uma nova cultura intelectual para os alunos, baseada
nos conhecimentos da sociologia.
Na narrativa, é possível perceber que o trabalho pedagógico tem como finalidade a
produção de indivíduos modificados, forjicados para produzir e reproduzir modelos sociais.
(BOURDIEU, 1992, p. 206). O discurso da Professora Eco relaciona a educação a um
instrumento de resolução de todos os problemas do mundo, enfatizando que os alunos do
CPM estão agregando conhecimento com autores da sociologia. Neste sentido, os modelos
ideológicos conduzem a uma revelação aceitável da ação pedagógica, concebida como ação
legitima capaz de impressionar as hierarquias burocráticas e familiares.

1

Segundo Pierre bourdieu, sobre a função ideológica do sistema de ensino, a identidade da cultura
escolar e da cultura das classes dominantes, mais também da inculcação cultural e do doutrinamento ideológico
da autoridade escolar, da autoridade pedagógica e do poder político impedem a análise racional dos mecanismos
escolares, através dos quais se realizam, indiretamente e mediatamente, as equivalências tornadas possíveis pelas
discrepâncias estruturais, pelas duplas competições funcionais e pelos deslocamentos ideológicos entre as classes
estabelecidas. (BOUDIEU, 1992, p. 205).
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Segundo Michel Foucault (2009), as disciplinas se tornaram fórmulas gerais de
dominação. Ele considera que as formas de disciplinamento visam não unicamente ao
aumento das habilidades do corpo, tampouco aprofundar sua obediência, mas especialmente a
um padrão de relação que atua no mesmo corpo e o torna tanto mais obediente quanto é mais
útil, e contrariamente cumpre os mesmos desígnios da disciplina. Forma se então uma
política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma manipulação calculada de
seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. (FOUCAULT, 2009, 133).
A colaboradora considera que existe certo exagero na crítica sobre o militarismo,
considerando que não existe militarismo na estrutura do Colégio da Polícia Militar Alfredo
Vianna. Ela ressalta que o que de fato existe é a disciplina dada a uma ordem estabelecida,
complementar a uma hierarquia levada pelo respeito, necessário ao ser humano. Ressalta a
hierarquia, a disciplina e a obediência como referencial do processo de aprendizagem. Neste
sentido ela afirma: por que aprender a respeitar, aprendem a utilizar seus instrumentos, a
guardar, a ter zelo... a cumprir ordens, nós somos pessoas e vivemos embaixo de ordens [...].
Na linha de pensamento Bourdieano, distante de ser inconciliável com a reprodução
da estrutura das relações de classe, a mobilidade dos indivíduos pode concorrer para a
conservação dessas relações, o que garante o equilíbrio social, através de um sistema de
seleção controlada de indivíduos. Ademais, segundo a teoria da reprodução de Bourdieu,
transformados pelo sistema de ensino e pela ideologia da premiação individual, a mobilidade
social vai encontrar sua forma realizável na ideologia escolar, como espaço de suposta
libertação. Neste sentido, Pierre Bourdieu enfatiza que toda ação pedagógica é objetivamente
uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder arbitrário, de um arbitrário
cultural. (BOURDIEU, 1992, p. 20).
Segundo a narrativa da colaboradora Eco,
[...] Então, antes que as consequências apareçam, é preferível que a gente discipline,
disciplinar no sentido de orientar, de conduzir, de ensinar, de como proceder... é como uma
bula de medicamento, o medicamento é algo benéfico, fará bem a saúde de quem precisa
dele, mas se não seguir a bula, as orientações prescritas ali, a quantidade, o tempo certo,
a pausa, você vai se envenenar! [...] essa coisa de militarismo não existe, existe uma
disciplina, uma ordem, uma hierarquia e o respeito, que é algo extremamente benéfico
para o ser humano, não só para estudante, porque o que eles aprendem aqueles leva para
toda a vida [...] (Eco, 2019).

A Coordenadora Eco evidencia na sua narrativa a noção de empirismo sobre o campo
de domínio de sua ação pedagógica. Ela demonstra na sua narrativa certo descrédito com o
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campo da ciência, em contradição à máxima das ciências da educação de que sem a ciência
não existe processo educativo eficiente. Uma das estratégias mais universais dos
profissionais do poder simbólico consiste em pôr o senso comum do seu próprio lado
apropriando-se das palavras que estão investidas de valor por todo o grupo, porque são
depositárias da crença dele. (BOURDIEU, 1989, p. 143).
A ação pedagógica está imbricada com as relações de poder, tanto do poder material,
quanto do poder simbólico acumulado pelos agentes, estes por sua vez envolvidos nas
relações que permitem acumular o poder simbólico. Plagiando Bourdieu (1992, p. 226), se
não existe ciência senão daquilo que é oculto, por si só já crítica, a ciência da sociedade ainda
que o oculto que escolhe a ciência jamais tenha que escolher a crítica. Em um trecho da
narrativa, a Coordenadora valoriza a prática pedagógica a partir de uma visão empírica sobre
a sociologia, quando afirma o seguinte:
[...] dentro da sociologia eu digo que o maior laboratório não é o das ciências, das
pesquisas lá fora não; são esses aqui, laboratório de vidas; aqui você trabalha vidas, é a
vida que faz a sua autodefesa, a vida que reconhece o erro, a vida que corrige; lá fora é
uma vida cruel. . Então, aqui tem que ser laboratório. Ele não dá para super proteger,
porque é adolescente... sim, mas tem maturidade para entender o erro, se errou, vamos
corrigir ou vamos argumentar, vamos fazer um acordo. [...] (Eco, 2019).

Neste caso, o oculto é um segredo bem guardado, ainda que ninguém o tenha
guardado, porque contribui para a reprodução de uma ordem social, dissimulada por
mecanismos de reprodução que serve aos interesses dos que têm interesse na conservação da
ordem estabelecida.

4.3.4.2.

A Entrevista Narrativa com a Coordenadora “Alfa”

A narrativa da Coordenadora “Alfa” compreende as categorias das relações de
campo, onde estão estabelecidos o campo de poder simbólico e as diferentes formas de capital
existentes nas estruturas estruturadas e estruturantes das instâncias existentes no ambiente da
escola militarizada, ou seja, no campo simbólico do CPMAV. Na narrativa é possível se
destacar o seguinte:
[...] a primeira abordagem que se tem é que a Polícia, ela invade o espaço do outro, aí,
inicialmente, não tem esse entendimento que é uma atividade conjunta. [...] O Colégio da
Polícia Militar ele admite até cinco coordenadores, no entanto, a gente sempre só teve um
coordenador SEC, e um coordenador militar; e a gente veio o tempo todo, trabalhando em
conjunto, realizando, não só as funções que eram determinadas e especificadas pela
polícia militar, bem como realizando toda a atividade que era da SEC [...] (Alfa, 2019).
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Em uma formação social determinada pelas relações de campo simbólico no
CPMAV, as instâncias pretendem exercer objetivamente o poder simbólico de imposição da
autoridade pedagógica, o que tendem a reivindicar o monopólio da legitimidade, que penetra
necessariamente em relações de concorrência. A forma específica que torna os conflitos entre
as instâncias de campo, que pretendem a produção e reprodução da legitimidade num campo
dado, é sempre a expressão simbólica, mais ou menos transfigurada, das relações de força
estabelecidas nesse campo entre essas instâncias, e que não são jamais independentes das
relações de força exteriores ao campo. (BOURDIEU, 1992, p. 32)
Entre as linhas da narrativa da Coordenadora “Alfa”, está implícito que sempre
existiu algum conflito de papéis pedagógico no ambiente do Colégio da Polícia Militar
Alfredo Vianna. A narrativa revela que a disposição dos papéis funcionais na atividade
pedagógica que devem ser legitimados pela autoridade pedagógica através de normativa, que
serve de referencial simbólico para a prática pedagógica.
A Coordenadora “Alfa” acena em sua narrativa que objetivo da coordenação
pedagógica é, teoricamente, de representação da Polícia Militara, través do fortalecimento dos
pilares institucionais da Corporação, que são a hierarquia e disciplina, em divergência,
segundo a narrativa, com os objetivos estabelecidos pela coordenação SEC. Neste ponto da
narrativa, evidencia-se, notadamente, o estabelecimento de relações de poder simbólico, a
partir de dois campos de força, que está inter e intrarrelacionados no mesmo campo onde
fortalecem as relações simbólicas. A Coordenadora “Alfa” ressalta estar presente no ambiente
da escola militarizada a noção de estrutura estruturante e estruturada do militarismo, o que
contribui para a imposição do ethos militar nas relações de campo. Na lógica de Pierre
Bourdieu
A força simbólica de uma instância pedagógica define-se por seu peso na estrutura das
relações de força e das relações simbólicas que se instauram entre as instâncias
exercendo uma ação de violência simbólica, estrutura que exprime por sua vez as relações
de força entre os grupos ou as classes constitutivas da formação social considerada pela
mediação desse efeito de dominação da ação pedagógica dominante (BOURDIEU, 1992,
p. 24).

A narrativa pressupõe a obediência cega ao sistema de estruturas estruturadas para
desenvolver práticas objetivamente compatíveis com as condições objetivas do campo de
poder simbólico. A Coordenadora “Alfa” deixa implícita em sua narrativa a compreensão de
que no CPMAV a ação pedagógica protagoniza os índices de aprovação como grande escopo
das atividades pedagógicas da escola militarizada, em detrimento da formação de indivíduos
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capazes de exercer a prática cidadã com liberdade. Neste sentido, a narrativa evidencia o
seguinte:
[...] o coordenador SEC realiza especificamente as atividades da Coordenação SEC;
enquanto que o coordenador PM, ele realizava: as demandas oriundas da PM, específicas
por esse profissional [...] porque o que se busca normatizar uma estrutura que notei as
atividades desenvolvidas pelos coordenadores da rede, Independente de serem militares
ou não; mas enquanto militar a gente termina recebendo uma demanda maior, já que a
gente tem como grande objetivo levar adiante os pilares da nossa Corporação, que a
hierarquia e disciplina; que divergem em certos pontos do que a coordenação SEC tem em
mente, porque a gente ainda tem vários resquícios, a gente ainda é visto, de algum modo,
como uma estrutura opressora [...] (Alfa, 2019).

Na visão teórica de Pierre Bourdieu (1983, p. 73), parte das praticas, sem razão
explicita e sem intenção significante de seus agentes, que sejam sensatas, razoáveis e
objetivamente orquestradas, permanece obscura aos olhos de seus próprios produtores,
aspecto pelo qual essas práticas são objetivamente ajustadas às outras práticas e as estruturas
estruturantes e estruturadas. Sobre o papel da coordenação por parte da PM, a narrativa
acentua que
[...] o policial militar, enquanto o coordenador, ele tem uma linha de seriedade, de
cumprimento das missões que lhe são atribuídas, como algo muito certo. [...]a gente tem
uma postura de trazer o aluno em outro momento, que ele é responsabilizado pelo seu
uniforme, por cortar o cabelo; que isso só quem cobra, é a Polícia Militar! Mas dentro de
que viés? Seria um mero capricho de reprodução do militarismo? Lógico que não! Há toda
uma filosofia pedagógica, que entende, que é trazer a responsabilidade para o processo de
maturação [...] (Alfa, 2019).

A narrativa evidencia um dos sentidos da cultura de militarização nas escolas
públicas, que traz para o ambiente escolar a experimentação e a vivência do militarismo como
instrumento de compartilhamento do processo educativo, embora essas iniciativas se
contraponham à escolarização convencional, porque o militarismo naturalmente impõe uma
cultura própria do regime militar. A cultura de militarização na realidade do CPM não pode
ser suprimida, por que ela tem origem na orientação inclusiva policial militar, apesar de estar
em segundo plano no processo educativo da formação escolar, em vista da formação
profissional do educador civil que atua no ambiente da escola cívico-militar.
Refletindo Bourdieu, é possível compreender a incidência de comportamentos
reforçados pela teoria do habitus. O habitus nada mais é do que um preceito intrínseco
incorporado em cada pessoa pela educação familiar. É a condição sine qua non das práticas de
concertação destinadas a correções e ajustamentos conscientemente operados pelos próprios
agentes sociais para domínio deste código comum. É a própria cultura.
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Sobre a prática do ensino de sociologia no CPMAV, a Coordenadora Alfa ressalta o
seguinte:
Eu ainda vejo que nós poderíamos dar um valor maior; porque a gente se prende tanto as
avaliações externas e as avaliações externas elas focam em linguagem, especificamente
língua portuguesa, a gente deixa línguas estranhas segundo, e nas exatas? Aí matemática,
a gente tem física, e biologia; enquanto que esses aspectos filosóficos, sociológicos, que
induzem o indivíduo a ter uma análise mais crítica da sua realidade, eles não recebem um
endosso tão grande [...] (Alfa, 2019).

A narrativa evidencia claramente que o ensino de sociologia se consolida plenamente
ao campo militar, implícito em todas as narrativas que a prática do ensino da sociologia no
CPMAV demanda as mesmas problemáticas pedagógicas ou didático-metodológicas que
ocorrem em qualquer escola pública convencional do ensino médio, exceto algumas
particularidades específicas do campo militar.

4.4. Análise dos Dados Coletados dos Questionários Aplicados aos
alunos das Turmas “A” e “C” do 3º Ano do Ensino Médio do CPM
Inicialmente, os gráficos apresentado neste tópico serão aqueles relacionados ao
ensino de sociologia no ensino médio do CPMAV. Os demais serão disponibilizados no rol
dos anexos deste trabalho.
O questionário de pesquisa foi elaborado com 20 (vinte) questões semiestruturadas,
qualitativas e quantitativas, com variáveis de respostas numérica e categorizadas. Entre as
questões, foram elaboradas 16 (dezesseis) questões fechadas elaboradas para respostas de
múltiplas escolhas e escalonadas e 4 (quatro) questões abertas com variáveis quantitativas e
qualitativas.
Os dados foram todos tabulados e analisados após tabulados. Após essa fase, foram
elaborados os gráficos mostrados neste tópico e nos anexos, os quais traduzem os resultados
quantitativos e qualitativos oferecidos pela coleta realizada através de uma amostra
representativa de 50% dos alunos do 3º ano do ensino médio, vinculado ao percentual de
12,5% do total das 16 (dezesseis) turmas do ensino médio do CPMAV.

4.4.1.

Os Dados sobre o Ensino de Sociologia no CPMAV

Os dados relacionados ao ensino de sociologia no Colégio da Polícia Militar Alfredo
Vianna, dispostos na análise a seguir, fortalecem o argumento de que a prática de ensino da
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sociologia se acomoda plenamente ao ambiente de ensino médio das escolas militarizadas,
em particular o Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna. A estratégia de triangulação dos
dados da pesquisa foi utilizada como metodologia para analisar os resultados obtidos, os quais
traduzem que a prática de ensino da sociologia no ensino médio do CPMAV exerce a sua
função de formar consciência crítica e capacidade de reflexão dos alunos sobre a realidade
social, conforme demonstram os dados em análise a seguir.

4.4.1.1. O Grau de Satisfação dos Alunos com a Disciplina de
Sociologia
As variáveis deste quesito envolvem o grau de satisfação dos alunos em relação à
disciplina de sociologia do ensino médio do CPMAV, sugerindo respostas fechadas e
escalonadas seguidas de uma justificativa em
nível de subjetividade. Em análise, no quadro
geral, compreende-se que os alunos indicam a
necessidade de melhoria no ensino da disciplina
de sociologia no CPM, considerando que mais da
metade dos alunos disse ser a disciplina
satisfatória, ou seja, o nível de satisfação não
está elevado, o que sugere melhoria no campo da
disciplina de sociologia. O julgamento dos alunos revela questões relacionadas à prática
professoral, mas também relacionam a instabilidade na manutenção do profissional da área de
sociologia. Este dado sugere também certo grau de reflexão crítica sobre a realidade por parte
dos pesquisados. O grau de satisfação com a disciplina de sociologia revela um sentido de
inculcação cultural. As narrativas evidenciam aceitação da disciplina ainda que estejam
demonstradas algumas claras implicações relacionadas à prática.
Segundo Pierre Bourdieu (1992, p. 24), a teoria sociológica da autoridade
pedagógica não atua com distinção clara entre o arbitrário da imposição e o arbitrário
atribuído senão para libertar os efeitos da relação entre as irrealidades lógicas que são a
verdade objetiva da imposição como pura relação de força e a verdade objetiva das
significações impostas como cultura totalmente arbitrária. Nas justificativas desse grupo dos
alunos pesquisados estão evidenciadas questões relacionadas à aceitação passiva com a
disciplina, porém sugere um grau de satisfação mediana, o que denota a necessidade de
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melhorar o ensino de sociologia. Já os alunos que consideraram a disciplina sociologia muito
satisfatória compreendem ser uma disciplina necessária, o que evidencia satisfação elevada
em relação à disciplina de sociologia, o sugere identificação com a área de conhecimento e
julgamento positivo em relação ao professor da disciplina.

4.4.1.2. Os Conteúdos de Sociologia como Objeto de Reflexão dos
Alunos do CPMAV
Dentro de uma análise universalizada dos dados apresentados nesta questão, entre
suas variáveis, é possível concluir que os alunos, na sua imensa maioria, compreendem a
sociologia como ferramenta de reflexão crítica
sobre a sociedade. Com esse resultado é possível
determinar que os conhecimentos de sociologia
estejam contribuindo para a formação crítica dos
alunos do CPM. Um interlocutor que expõe de toda
boa-fé suas reticências ou resistências, ou que
assume objeções ou críticas a partir de uma
reflexão, pode fornecer a oportunidade de se
enunciar proposições absolutamente fundamentais, sejam esclarecimentos, contradições ou
simples contestações decorrentes de alguma forma de desprezo ou de aversão provocada por
ilações autodestrutivas de incompreensão e de inabilidade ou mesmo por revelações ingênuas
e de má intenção que conduzem a algum tipo de recusa. (BOURDIEU, 2004, p. 10).

4.4.1.3. A Avaliação dos Alunos sobre o Ensino de Sociologia no
CPM
Esta questão sobre o ensino de sociologia no CPM foi formulada a partir de uma
pergunta de partida de natureza aberta e exploratória, com o sentido de averiguar como os
alunos conseguem aferir o ensino de sociologia na instituição escolar militarizada, ou seja, o
CPMAV. As narrativas dos colaboradores evidenciam um número considerável de respostas
evasivas, o que limita a análise, dando a perceber que alguns alunos não se dispuseram a
avaliar, mas tão somente a qualificar o ensino de sociologia na escola militarizada, a partir de
uma visão superficial do contexto. As respostas abertas evidenciam reclamações sobre a
escolha e a permanência de um professor que tenha formação na área de sociologia. Já outras
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se referem à qualidade dos conteúdos trabalhados, com algumas manifestações sobre a
atuação do professor na área de sociologia.

4.4.1.4. Avaliação dos Alunos sobre os conhecimentos de Sociologia,
a partir dos conteúdos estudados no CPMAV
A questão buscou explorar o grau de autoavaliação dos alunos do 3º ano de ensino
médio do CPM sobre o aprendizado na disciplina de sociologia. Neste sentido, as variáveis
estão vinculadas a forma como é percebida a relação do ensino de sociologia com a reflexão
crítica sobre a sociedade, sobre as instituições
sociais e sobre o sistema educacional. Em uma
visão geral sobre o conjunto de respostas sugere
um resultado bastante significativo para avaliar o
progresso de formação dos alunos a partir do
ensino da disciplina de sociologia no ensino médio
do CPM, o que denota a construção de uma
consciência crítica sobre a realidade social. Prevalece a opinião dominante de que os
conhecimentos em Sociologia são bons, a partir de seus conhecimentos.
Neste viés de análise, vê-se que a sociologia, embora não tenha qualquer privilégio
em relação ao outras ciências, guarda as suas particularidades enquanto conhecimento
imbuído na tarefa de dizer as coisas do mundo social, dizendo as coisas tanto quanto possível
da maneira que elas são na sua obscuridade. Ou seja: nada disso destoa do normal de outros
ramos do conhecimento, ou do trivial de outras disciplinas. Para Bourdieu, quando faz
simplesmente o que tem que fazer, o sociólogo rompe o circulo encantado da negação
coletiva: ao trabalhar pela volta do que foi recalcado, ao tentar saber e fazer saber o que o
universo do saber não quer saber, sobretudo a seu próprio respeito, o sociólogo assume o
risco de aparecer como aquele que entrega o jogo. (BOURDIEU, 2001, p. 14)

4.4.1.5. Compreensão sobre os Conteúdos de Sociologia entre
Hierarquia, Disciplina e Símbolos e Cerimoniais Militares
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A questão apresentada pretendeu avaliar como os alunos do Colégio da Polícia
Militar Alfredo Vianna percebem os conteúdos de sociologia entre as estruturas simbólicas da
escola militarizada, firmada nos postulados da hierarquia e disciplina militar e cerimoniais
policiais militares. As variáveis compreendem
respostas

fechadas

alternativamente

escalonadas, onde a maioria dos alunos
puderam

compreender

os

conteúdos

de

sociologia como perfeitamente compatíveis
com os símbolos e cerimoniais militares; e em
segundo como perfeitamente inter-relacionados
com símbolos e cerimoniais militares. Além
dessas variantes, os alunos puderam optar por considerar que os conteúdos de sociologia são
indiferentes aos símbolos e cerimoniais militares explicitamente. Segundo Pierre Boudieu
(1989), é preciso objetivar os esquemas do senso prático sem a intenção de provar que a
sociologia seja apenas um ponto de vista sobre o mundo, nem mais nem menos científico que
outro conhecimento qualquer, mas como conhecimento para extrair da razão prática a razão
científica, de maneira a impedir que a razão prática possa contaminar a razão científica e
evitar que se trate como instrumento de conhecimento aquilo que deveria ser objeto de
conhecimento, ou seja, tudo aquilo que faz o sentido prático do mundo social, com seus
pressupostos, esquemas de percepção e de compreensão sobre a realidade. (Bourdieu, 1989, p.
43).

4.4.1.6. A Prática de Sala de Aula dos Professores da Disciplina de
Sociologia durante todo o Ensino Médio
A questão foi formulada a partir da
necessidade de se averiguar a percepção dos
alunos do Colégio da Polícia Militar Alfredo
Vianna sobre a prática dos professores da
disciplina de sociologia em sala de aula. As
variáveis inseridas na questão visaram a
compreender como os alunos pesquisados
percebem a prática de ensino a partir do
professor. As demais variáveis não foram
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respondidas, o que sugere dizer que essas duas últimas variáveis foram refutadas pelos
pesquisados.

4.4.1.7. O que os Alunos aprenderam e estão aprendendo nas aulas
de Sociologia no CPM, durante todo o ensino médio
Em relação ao nível de dos conhecimentos adquiridos nas aulas de sociologia, foram
inseridas variáveis relacionadas à utilidade desses conhecimentos para a formação
profissional e para a vivência dos alunos em sociedade. Prevaleceu a percepção dominante
nos alunos de que os conhecimentos adquiridos nas aulas de Sociologia podem ser
integralmente

utilizados

para

imaginar

sociologicamente e melhor compreender os
problemas sociais do dia-a-dia. A variável
completamente inútil para a vida, por não se
aplicar à realidade em que você está
inserido ficou de fora dos dados respondidos
por ter sido zerada, o que em uma análise
geral pode-se se afirmar que a amostra de
alunos evidencia que o aprendizado da disciplina de sociologia tem conteúdo útil para a
formação cidadã. Segundo Bourdieu, a Sociologia Reflexiva retira do mundo social os seus
problemas, seus conceitos e os seus instrumentos de conhecimento enquanto dado empírico
independente do ato de conhecimento e da ciência que o realiza. (BOURDIEU, 1989, p.35).

4.4.1.8. Justificativa dos Alunos do CPM em Relação às Dificuldades
para Compreender os Assuntos de Sociologia: Essa questão da pesquisa tem como
finalidade averiguar o nível de dificuldades dos alunos do Colégio da Polícia Militar Alfredo
Vianna em relação aos assuntos temáticos da disciplina de sociologia do ensino médio.
Segundo a BNCC,
No Ensino Médio, com a incorporação da Filosofia e da Sociologia, a área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas propõe o aprofundamento e a ampliação da base conceitual e
dos modos de construção da argumentação e sistematização do raciocínio,
operacionalizados com base em procedimentos analíticos e interpretativos. Nessa etapa,
como os estudantes e suas experiências como jovens cidadãos representam o foco do
aprendizado, deve-se estimular uma leitura de mundo sustentada em uma visão crítica e
contextualizada da realidade, no domínio conceitual e na elaboração e aplicação de
interpretações sobre as relações, os processos e as múltiplas dimensões da existência
humana. (BRASIL, BNCC, 2018, p. 472).
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As variáveis inseridas nesta questão buscam melhor compreender as dificuldades
naturais dos alunos na disciplina de sociologia, a partir de uma avaliação pessoal e autocrítica
sobre a sociologia, enquanto um olhar sobre disciplina; enquanto avaliação autocrítica com
referencial sobre o professor de sociologia; sobre
autocrítica na visão da escola militarizada; e
enquanto um olhar sobre a hierarquia e disciplina
como atributos do militarismo. Os resultado são os
seguintes: a) em Relação às Dificuldades sobre a
Disciplina Sociologia: em relação a autocrítica do
alunos do 3º ano do ensino médio do CPM, no
âmbito da disciplina sociologia, sobre a dificuldade na compreensão dos assuntos. Em uma
análise geral sobre os resultados, é possível sugerir que em torno de 63% dos alunos evidencia
não ter interesse pelos assuntos trabalhados na disciplina de sociologia do ensino médio.
Neste sentido, abre-se um campo para futuro
estudo do fenômeno apresentado no resultado dos
dados pesquisados. b) em Relação às Dificuldades
Sobre o Professor de Sociologia: em relação à
autocrítica dos alunos do 3º ano do CPM, sobre o
professor da disciplina sociologia, em relação à
dificuldade

de

compreender

os

assuntos

trabalhados pelo professor, o que se infere dos resultados é que os pesquisados compreendem
com certa profundidade as suas dificuldades, o que revela um nível de autocrítica elevado,
além da consciência crítica apresentada nos
resultados da amostra. c) em Relação às
Dificuldades Sobre a Escola Militarizada: sobre
a autocrítica relacionada à escola militarizada e a
relação com as dificuldades em compreender os
assuntos da disciplina de sociologia, a pesquisa
mostra que apenas 35% dos entrevistados
consideraram que a escola militarizada influencia
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negativamente para que os alunos não possam compreender os assuntos apresentados pela
disciplina de sociologia. A grande maioria dos
pesquisados não consideraram essas vertentes
variáveis, o que denota que a escola tem pouca
influência sobre essa questão. d) em Relação às
Dificuldades sobre a Hierarquia/Disciplina: Em
relação ao quesito Hierarquia e Disciplina, os
dados revelam que 61% dos alunos do 3º ano do
ensino médio do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna se abstiveram de responder
qualquer das variáveis válidas. Sobre a variável não permitir reflexão crítica não pontuou na
pesquisa. Os dados mostram, em uma análise geral, que a abstenção em responder a estas
variáveis da questão de pesquisa infere certa passividade dos alunos pesquisados ou talvez
não se disponham a comprometer a instituição. Por outro lado, os dados válidos, servem como
reflexão sobre a formação crítica de pelo menos 39% dos alunos pesquisados, que
manifestaram em autocrítica a sua opinião sobre as diferentes esferas da escola militarizada.

4.4.1.9.

A Compreensão dos Alunos do CPM sobre a Imaginação

Sociológica, a partir dos Conteúdos de Sociologia Estudados no Ensino
Médio
Esta questão apresentada no questionário de pesquisa teve o objetivo de avaliar o
grau de compreensão dos alunos do
CPMAV sobre o tema da palestra: A
Imaginação

Sociológica:

a

desnaturalização e o estranhamento
enquanto ferramentas de análise e
reflexão da sociologia, realizada pelo
Pesquisador

como

estratégia

para

aproximação com os alunos do 3º ano do
ensino médio do Colégio da Polícia
Militar Alfredo Vianna. As turmas “A” e “C” participaram da palestra, o que foi tomado
como dado de pesquisa. Em uma análise geral, é possível afirmar que os alunos pesquisados
apresentaram um grau elevado de compreensão sobre o conceito de imaginação sociológica,
atribuindo à imaginação sociológica o conceito de técnica de imaginação do senso comum
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sobre os objetos e problemas sociais de uma comunidade, o que infere considerável
capacidade de assimilação sobre os conceitos de sociologia. Segundo o conceito teórico de
imaginação sociológica em Wright Mills (1982), a imaginação sociológica é a capacidade de
usar a informação e desenvolver a razão a fim de perceber, com lucidez, aquilo que está
ocorrendo no mundo, mas também aquilo que pode estar acontecendo na consciência e que
permite compreender a história, a biografia e as relações entre ambas, dentro da sociedade.
(MILLS, 1982, p.11-12).

4.5. Síntese sobre os Demais Dados do Questionário
Os resultados a seguir traduzem o perfil dos alunos do ensino médio do Colégio da
Polícia Militar Alfredo Vianna, envolvendo variáveis referentes: a) a forma de ingresso no
Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna: os dados revelam que 76% dos alunos se
revelarem como filhos de cidadãos comuns, evidenciando que parte considerável da sociedade
civil busca a educação nos contornos da militarização do sistema escolar. Pierre Bourdieu
(1992, p. 208-209) sinaliza que a função ideológica da ordem social é capaz de dissimular a
inculcação ao papel de integração intelectual e moral à função de conservação da estrutura das
relações de classe; b) influência da família na escolha pela escola militarizada: os dados
rereferentes a influencia da família na opção de estudar no Colégio da Polícia Militar Alfredo
Vianna revela uma surpreendente autonomia dos jovens matriculados nessa escola,
considerando que esses dominam a variável de ter sido responsável pela escolha de estudar na
escola militarizada; c) perfil étnico-racial da escola militarizada em juazeiro: foi revelado
que 54% dos alunos se identifica na cor parda. A questão apresenta as multiplicas escolhas do
padrão estatístico do IBGE para estudo e análise das informações demográficas e
socioeconômicas da população brasileira a partir das classificações atuais. Conforme o
documento nº 2 (2013), desde 2000, as cinco categorias atualmente utilizadas nas pesquisas,
pela ordem em que figuram no questionário – branca, preta, amarela, parda e indígena –
constam no Censo Demográfico desde 2010. O documento ainda esclarece que as pessoas que
se apresentam pela identidade de indígenas foram essas indagadas a respeito de sua etnia e
língua falada; d) o gênero dominante na comunidade estudantil do CPM: o gênero
masculino predomina sobre a população de alunos do ensino médio do Colégio da Polícia
Militar Alfredo Vianna. Segundo Pierre Bourdueu, existe a dominação simbólica sobre as
questões de gênero. As diferenças visíveis entre os órgãos sexuais masculino e feminino são
uma construção social que encontra seu princípio nos princípios de divisão da razão
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androcêntrica, o que vale afirmar que subsiste as disposições de legitimação da dominação
sobre a natureza biológica que se constitui como produto de uma construção social
naturalizada (BOURDIEU, 1999, p. 24). O militarismo condensa a ideia de masculinidade
sobre os sentidos de suas estruturas; e) o grau de instrução das famílias do colégio da polícia
militar alfredo vianna: Segundo o pensamento Bourdiano, as famílias são corpos animados
por uma espécie de conatus, no sentido de uma tendência a perpetuar seu ser social, com
todos seus poderes e privilégios, que é a base das estratégias de educativas. O habitus
adquirido na família está no princípio da recepção e de apropriação da mensagem escolar,
assim como hábito adquirido na escola se insere como princípio em nível de recepção e grau
de apropriação das mensagens produzidas e difundidas pela cultura. No grau de instrução dos
pais, das mães e/ou responsáveis, prevalece a lógica de que os pais compõem um quadro de
elevado nível de formação básica, um nível de instrução das mães bem mais elevado do que o
dos pais. As mães representam um quadro de elevação considerável no nível de formação
intelectual. Sobre os responsáveis, os dados revelam que parte considerável dos alunos
mantém laços familiares com pai e mãe, com mãe ou somente com pai, considerando que as
variáveis anteriores evidenciam o grau de instrução relacionado a um ou outro. Para Pierre
Bourdieu, a intelectualização obedece à lógica de uma dada formação para tratar das obras
transmitidas do passado como uma cultura, ou seja, como um cabedal a ser contemplado,
venerado e celebrado como consagração, por isso valorizado sob todos os aspectos das
relações sociais enquanto capital proposto a ser exibido como mérito e poder produzir ganhos
simbólicos, ou até mesmo simples bonificações narcisistas, e não como um capital produtivo
que se investe na pesquisa, para produzir bons resultados. (BOURDIEU, 2004, p. 43); g)
perfil socioeconômico das famílias dos alunos do CPM: neste critério adotado pelo IBGE
desde 2012, para efeito de classificação de classe social a partir da renda mensal, a população
brasileira deve ser dividida em CLASSE E (a primeira classe representada pelas famílias que
recebem até dois salários mínimos); CLASSE D (a segunda classe com renda de dois até
cinco salários); CLASSE C (a terceira classe compreendida entre as famílias com renda
mensal de mais de cinco até dez salários); CLASSE B (a quarta classe compreendida entre
aquelas famílias com renda acima de dez até vinte salários mínimos); e CLASSE A (a quinta
classe englobada entre as famílias que recebem mais de vinte salários mínimos). Por esse
critério, a condição socioeconômica das famílias dos alunos pesquisados está entre a classe
“E” e a classe “C”, predominando nos índices a baixa classe média e média classe familiar.
Nesta lógica, Bourdieu afirma que existem estratégias de condescendência pelas quais os
agentes sociais ocupam posição superior em alguma das hierarquias do espaço material da

114
sociedade, onde simbolicamente se nega a distância social entre as classes, porém, nem por
isso deixam de existir essas distâncias, que é uma garantia sutil das vantagens do
reconhecimento concedido por uma denegação puramente simbólica da distância. Segundo
esse autor, podem-se usar as distâncias objetivas de maneira a obter as vantagens da
proximidade e as vantagens da distância, isto é, a distância e o reconhecimento da distância
assegurados pela denegação simbólica da distância. (BOURDIEU, 2004, p. 154); h) nível de
interesse pela formação do ensino médio do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna: A
questão que indica que os alunos buscam o CPMAV pelo interesse em um ensino médio mais
qualificado e pela opção de suposta garantia de ingresso na carreira militar. A disposição de
utilizar a Escola e as predisposições para alcançar êxito nela depende das probabilidades
objetivas de alcançar o sucesso ligado às diferentes classes sociais. (BOURDIEU, 1992,
p.213); i) grau de interesse dos alunos do CPM pelas áreas de disciplinas estudadas no
ensino médio: os alunos do CPMAV já contam com a formação do novo ensino médio,
podendo optar pelos itinerários de sua preferência. Neste sentido, a questão sobre o grau de
interesse dos alunos do CPM pelas áreas de disciplinas estudadas no Ensino Médio foi
subdividida com variáveis dentro de cada uma das três áreas pesquisadas. Nas áreas de
ciências humanas, a disciplina de sociologia representa uma considerável importância perante
os interesses dos alunos, considerando que a margem percentual, proporcionalmente, em
relação à disciplina Geografia e a disciplina de filosofia, está muito próxima para efeito de
comparativo; j) a forma como os alunos do CPM compreendem a “padronização” do uso
correto e adequado do cabelo, as práticas rotineiras, os gestos, as palavras características e
os jargões do linguajar militar como parte da rotina do CPM: nesta questão, as variáveis
buscam averiguar a percepção dos alunos sobre a realidade vivida no cotidiano da escola
militarizada. Compreender a forma como os alunos do Colégio da Polícia Militar Alfredo
Vianna compreendem a “padronização” do uso correto e adequado do cabelo, as práticas, os
gestos, as palavras características e os jargões do linguajar militar como parte da rotina da
escola, faz do quadro geral do objeto de pesquisa. Nesta questão é possível identificar
algumas incoerências com outras questões analisadas; l) a forma como os Alunos percebem a
hierarquia, a disciplina e a “padronização” de modelos comportamentais de obediência da
escola militarizada: os dados são reveladores de um viés teórico relevante, a serem analisados
a partir das teorias de Pierre Bourdieu, em vista da expressa contradição nas respostas
fechadas apresentadas em questões anteriores. Entretanto, nesta análise superficial, caberá tão
somente apresentar os resultados. No global, é possível perceber certa disparidade nas
opiniões dos pesquisados, embora 46% represente uma margem elevada de caracterização de
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modelos assimilados pelos pesquisados, o que será objeto de análise teórica posterior; m) os
planos dos alunos do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna para o futuro e a profissão
que almejam depois de concluir o ensino médio: nesta última questão, sugere analisar a
visão dos alunos sobre o que pretendem depois de concluído o ensino médio. A finalidade foi
perceber alguns elementos da formação intelectual dos alunos e também averiguar a
percepção dos pesquisados sobre a realidade futura, onde certamente terão que decidir sobre a
vida profissional a partir dos conhecimentos adquiridos no ensino médio. No particular da
disciplina de sociologia, a pergunta deste quesito se insere nas possibilidades de análises
sobre a formação e a consciência de cidadania, além de conformar o nível de autocrítica sobre
a aprendizagem em uma escola militarizada, o que está representado nos dados revelados em
resposta à questão seguinte: indique seus planos e uma profissão de sua escolha, após
concluir o ensino médio.
O procedimento técnico-metodológico para analisar as respostas desta questão aberta
acima será identificar algumas categorias relacionadas ao propósito da pesquisa. Para isso, foi
realizada a análise de conteúdo e a análise semântica com vistas a interpretar os discursos dos
textos escritos como resposta e reconstruir racionalmente as ideias centrais dos pesquisados e
averiguar as categorias relacionadas ao objeto de pesquisa. Na análise semântica foram
verificadas as significações de palavras, frases, sinais e símbolos, inconscientemente
incorporados pelos alunos da amostra pesquisada, de acordo algumas categorias identificadas
a partir do quadro a seguir. As respostas da questão foram transcritas e sistematicamente
dispostas ipsis litteris no quadro abaixo, para melhor análise dos textos transcritos.
Foram analisadas as respostas, em uma primeira etapa a análise de conteúdo e em
uma segunda etapa a análise semântica sobre cada texto apresentado como resposta à questão
apresentada. Inicialmente foram identificadas algumas categorias teóricas, as quais serão
objetos de discussão nos próximos Capítulos desse trabalho dissertativo, quando serão
enquadradas nas teorias dos autores propostos como enquadramento teórico da pesquisa. No
geral, os pesquisados revelam nos seus discursos a influencia da cultura militar, o que se
apresenta como uma das categorias a ser melhor abordadas em outro momento deste trabalho.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como finalidade problematizar a prática de ensino de sociologia no
ensino médio do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna em Juazeiro, sob o propósito de
compreender as relações dos alunos com os conteúdos da disciplina de sociologia naquela
escola militarizada, assim entender a forma como os alunos assimilavam os conhecimentos de
sociologia entre estruturas de uma escola militarizada fundada nos pilares da disciplina e da
hierarquia militar em convívio diário com os cerimoniais de obediência e simbolismo
militares muito próximos do que é tradicionalmente cultuado em ambiente dos quartéis.
No decorrer do trabalho e das observações participante realizadas no campo de
pesquisa, foi possível relacionar o campo de pesquisa com os conceitos teóricos defendidos
por Pierre Bourdieu, expostos em diferentes obras aqui analisadas – a exemplo da teoria da
reprodução social, onde o autor analisa em parceria com Passeron pesquisas sobre o sistema
de ensino enquanto produtor e reprodutor das desigualdades e de manutenção de privilégios
sociais – conectadas às teorias de campo e poder simbólico adquirido ou herdado pelos
indivíduos nos campos econômicos, culturais ou sociais e guardados como instrumentos de
imposição de vantagens e privilégios nas relações sociais.
A teoria de campo é concebida a partir do conceito intimamente vinculado ao conceito
de capital, que pode ser percebido sob a ótica das disputas de poder em arranjos da realidade
social, assim como a teoria do habitus, que está associada ao conceito de violência simbólica
enquanto maneira naturalizada pela autoridade e pelo poder legítimo dos agentes ou
instituições em que são consideradas como categorias habituais em uma sociedade
hierarquizada.
No sentido das análises dos resultados do presente trabalho, o habitus foi uma das
categorias teóricas mais emolduradas na interpretação dos resultados e na triangulação dos
dados qualitativos e quantitativos, sob o enquadramento epistemológico na incorporação das
estruturas configuradas no campo de pesquisa, compreendido dentro dos arranjos ajustados a
todos os aspectos observados no ambiente do CPMAV. Visto desta forma, o habitus também
foi percebido no espaço da escola militarizada como produto das influências por onde
transitam as ideias de militarização que circulam de pessoa para pessoa através do campo
social específico das classes sociais, as quais se revelam pelas disposições da inculcação
cultural ou da ideologia dominante de onde se atribui o papel de determinado ânimo sobre a
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militarização do sistema de ensino.
Neste particular, a violência simbólica percebida no espaço escolar militarizado está
vinculada aos seus conteúdos, aos modelos das disciplinas pedagógicas, aos tipos de avaliação
e às atividades pedagógicas, mas também está vinculada aos pilares da hierarquia e da
disciplina militar entre cerimoniais e simbolismo militarizados, regidos como fundamentos
caracterizadores dos capitais econômicos e culturais das classes dominantes e da forma como
os agentes sociais produzem e reproduzem o arbitrário cultural em cada campo, construído
pela experiência social incorporada pelo habitus.
Além das teorias de Pierre Bourdieu alocadas para análise do campo de pesquisa no
âmbito do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna, outros autores puderam contribuir com
as teorias aplicadas neste trabalho, em particular o pensamento de Michel Foucault com seu
aporte sobre poder e conhecimento utilizados como instrumento de controle social através das
instituições. Nesta senda, as noções de hierarquia e disciplina puderam ser mais bem
analisadas a partir das categorias teóricas foucaultianas, enquanto sistema de classificação,
validadas como recompensa ou punição. Segundo Michel Foucault,
O próprio sistema de classificação vale como recompensa ou punição. Havia sido
aperfeiçoado na Escola Militar um sistema complexo de hierarquização “honorífica”, em
que as roupas traduziam essa classificação aos olhos de todos, e castigos mais ou menos
nobres ou vergonhosos estavam ligados, como marca de privilégio ou de infâmia, às
categorias. Essa repartição classificatória e penal se efetua a intervalos próximos por
relatórios que os oficiais, os professores, seus adjuntos fazem, sem consideração de idade
ou de posto, sobre “as qualidades morais dos alunos” e sobre “seu comportamento
universalmente reconhecido”. (FOUCAULT, 2009, p. 174).

No percurso do desenvolvimento do trabalho, após a análise histórica sobre a evolução
da militarização das escolas brasileiras, foi possível acender o debate em torno da
militarização da sociedade brasileira, com eixo de discussão sobre o paradigma da educação
militarista, com reflexão analítica sobre o militarismo no Brasil e no mundo. Neste ínterim,
foi possível reprisar os paradigmas da educação em conexão com o movimento de
militarização da educação brasileira, na perspectiva de uma pedagogia militarista que ora se
arroga em todo o território brasileiro, sobretudo através das escolas públicas estaduais.
No decorrer das análises sobre essas temáticas, pautadas nos eixos principais da
pesquisa, foi possível melhor compreender os contextos em torno do problema da pesquisa,
onde foi evidenciada a institucionalização clara de um processo de militarização do sistema
da educação pública em curso em todos os Estados brasileiros, sob a anuência e até fomento
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inclusive do Ministério da Educação, através do Programa Nacional das Escolas CívicoMilitares (Pecim). Além dessa constatação, a discussão em torno do paradigma da educação
militarista, em voga sobre as escolas públicas em todo o País, elucidou algumas
incongruências de cunho teórico-conceitual sobre as terminologias empregadas no contexto
das escolas militarizadas, vez que a semântica de emprego dos termos por vezes não tem
qualquer relação entre o sistema cívico-militarista e as escolas militares brasileiras.
Neste particular, o processo em curso em todo território brasileiro obedece à lógica de
um sistema de compartilhamento da educação pública com a administração partilhada com a
Polícia militar, na esfera dos governos estaduais e municipais, enquanto que as escolas
militares em todo o território estão vinculadas a um sistema de educação administrado pelas
Forças Armadas, em especial pelo Exército Brasileiro. Nesta perspectiva, não há qualquer
relação do termo Escola Militar com Escolas Cívico-Militar (sistema em ascensão no País),
assim como os termos militarismo, militarista e militarização devem ser compreendidos de
maneiras distintas, em vista de essas categorias etimológicas estarem vinculadas mais a
ideologias do que questões puramente hermenêuticas.
Na essência do presente trabalho, tanto as narrativas do professor em atividade como
dos professores anteriores da disciplina de sociologia, entrevistados no decorrer do trabalho
de pesquisa, quanto às narrativas das coordenadoras pedagógicas do CPMAV, apontam para
elementos teóricos bastante relevantes para as análises de conteúdo das narrativas, assim
como para as análises semânticas sobre as tendências discursivas de cada um dos pesquisados.
Em cada uma das narrativas dos professores está implícito que a prática de ensino da
disciplina sociologia remete a questões didático-pedagógicas desconectadas das disposições
de sentido dos conhecimentos de sociologia, enquanto ferramenta de formação de consciência
guiada para a reflexão crítica dos alunos da educação básica. Embora a pesquisa aponte para
afiançar que os conhecimentos de sociologia no CPMAV a função de formar consciência
crítica e desenvolver a capacidade de reflexão dos alunos.
Os dados catalogados em cada uma das questões postas no questionário de pesquisa
demonstram que a disciplina sociologia no Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna
expende algumas dificuldades didático-pedagógicas, relacionadas à livre prática docente dos
professores ou à ausência de formação na área específica, porém tais dificuldades não estão
relacionadas a qualquer contradição com o campo militar. Embora os dados indiquem que
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alguns poucos alunos vinculam suas dificuldades na disciplina ao sistema de estruturas que
mobilizam as instâncias do ambiente escolar militarizado, entretanto, o nível de consciência
crítica dos alunos pesquisados está expresso nos resultados contidos nos gráficos apresentados
no Capítulo III do presente trabalho.
Em linhas gerais, é possível afirmar que existe uma busca permanente pela educação
militarizada em movimento, posto os resultados demonstrarem que 76% dos alunos do
CPMAV são filhos de cidadãos comuns da sociedade local, e que buscaram a escola
militarizada pela opção da própria família em comum acordo com o filho estudante do
CPMAV; em mais da metade dos alunos pesquisados, identificaram-se como sendo da cor
parda, com 63% das vagas ocupadas pelo sexo masculino. O nível de escolaridade dos pais ou
responsáveis destacou-se pelo nível relativamente elevado, com correspondência na renda
familiar entre dois e cinco salários mínimos, indicando a classificação de classe média baixa.
Em artigo publicado em Revista Brasileira de Política e Administração em Educação,
André Antunes Martins (2019, p.692), chama a atenção para o fato de o estado policial
pretender alcançar o cotidiano das escolas instituindo condutas que sejam compatíveis com
valores da ordem, em meio a muitas dificuldades dos profissionais da educação em relação às
questões da violência, assim como a preocupação dos pais em relação a seus filhos. Essas
dificuldades apelam pela militarização, o que pode desabar para uma espécie de silêncio dos
alunos, das famílias e dos professores, acarretando na exclusão destes. Em artigo publicado na
mesma revista, Alves & Toschi (2019, p. 639) entendem a militarização como destaque de
um projeto de educação focado em uma formação que seja adequada à lógica do capital, do
empreendedorismo, referendando a lógica da meritocracia alinhada a uma sociedade
conservadora.
Em relação ao interesse pela escola militarizada, prevaleceu o indicativo de busca por
uma educação mais qualificada, com interesses pelas áreas de conhecimentos mais afetos à
língua portuguesa, biologia, matemática e história. Em relação ao grau de avaliação da
disciplina de sociologia, os alunos consideram como satisfatória, o que não se mostra
relevante, dadas as circunstâncias em que a disciplina tem sido conduzida, sobretudo, por
professores sem habilitação na área específica de sociologia ou talvez essa questão esteja
relacionada à importância e à valorização que é dada à disciplina de sociologia, tanto pelo
aluno como pelo corpo pedagógico da escola.
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Na compreensão dos alunos, os conteúdos da disciplina de sociologia são capazes de
refletir a sociedade de maneira crítica e os conteúdos tiveram classificação de bom,
relacionado ao grau de satisfatório, o que evidencia certo descontentamento em relação ao
modus operandi da didática aplicada ou da prática em sala de aula.
No que se refere à compatibilidade dos conteúdos de sociologia com a hierarquia e a
disciplina entre cerimoniais militares do CPMAV, os alunos consideram os conteúdos
compatíveis com os símbolos e cerimoniais militares, embora sinalizem também que os
professores em sala de aula conseguem instigar a reflexão e a debater criticamente os
conteúdos através da técnica de estranhamento e desnaturalização de problemas sociais. Na
perspectiva dos alunos, os conteúdos de sociologia podem ser integralmente utilizados para a
imaginação sociológica e melhor compreender questões sociais do cotidiano.
Em uma síntese geral, foi possível evidenciar que o ensino de sociologia no CPMAV
cumpre seu papel de esclarecimento enquanto vetor da formação crítica, em que seja possível
aos alunos perceberem a natureza de um conhecimento que sugere certo grau de reflexão
crítica sobre a realidade. Mas também compreender a natureza particular da sociologia em ser
um conhecimento imbuído da tarefa de dizer as coisas do mundo social tal qual elas se
apresentem na sua obscuridade, embora elas possam estar acobertadas pela ignorância da
superficialidade, sob a visão de uma sociedade movida pelo capital simbólico e pelos mais
variáveis tipos de capital, levados a efeito pela inculcação cultural e pelo habitus de cada
campo simbólico.
Logo, é possível concluir que a prática de ensino da sociologia, por sua natureza
epistemológica, transcende a qualquer campo ideológico da educação, qualquer que seja a
linha pedagógica aplicada ao sistema de ensino.
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Meu nome é (...), eu sou formado em sociologia rural pela Universidade Federal Rural Pernambuco, fiz mestrado em extensão Rural e
desenvolvimento local... então, minha formação é muito mais voltada para a sociologia rural. E a... e a grande maioria das minhas
experiências profissionais foram na área de sociologia, não... não, não em ensino, habilidades didático-pedagógicas, mas na área de
pesquisa principalmente... aqui no INCRA eu trabalho como antropólogo, então... o ensino... não em si que não tenha sido relevante pra
mim, mas nunca foi o ofício que ocupou a maior parte do meu tempo em ensino, o ensino veio mais como uma forma de... de... ééhh me
sentir mais vivo... de discutir com a juventude, acho que independente de tá ensinando ou não, sempre gostei muito de pedagogia,
sempre li muito Paulo Freire, então queria de alguma forma... exercitar isso... e sempre ensinei assim, mais... digamos assim... mais ééh,
restrito, néh? Em relação ao meu tempo, não em relação a importância que eu dava... então, fui professor um ano na rede pública
estadual lá em Sergipe, trabalhei no programa de erradicação do trabalho infantil, lá na prefeitura do Recife, e esse ano eu tive essa
experiência aqui no Colégio da Polícia Militar, lá de Juazeiro, passei nesse último concurso e assumir a vaga de professor lá, o que no
início me causou um certo espanto, né, porque da mesma forma que os militares enxergam a sociologia éh de forma meio reticente, a
gente também enxerga os militares com a mesma reticência, então fiquei um pouco assustado... como é que vou fazer... será que em
alguma aula vou sair preso [gesto de riso] de lá a partir do que eu... do que eu disser, será que vou ter uma boa relação com a
coordenação, eh, por que é como dizia o próprio Bourdieu: a sociologia é um esporte de combate, e não tem essa sociologia, pelo menos
eu não respeito essa sociologia de elogia... de dizer que tá tudo certo, então eu sabia que em algum momento ia entrar em atrito com a
linha da escola, néh? A linha que o Senhor chama... éhh... alinha que é similar a de um quartel, a organização, a estrutura da escola...
então tive certo medo sim, de ensinar no Colégio Militar sociologia, eu achava que ia ter muitas amarras [interrupção abrupta] foi que
houve...? [por problemas na câmera de vídeo do celular, tivemos que parar e continuar a gravação somente em áudio]
Então... éééh.. tive esse receio, de exercer... essa... esse ofício de professor sociologia no Colégio Militar, achando que não era, não seria
o terreno mais... mais propício para as discussões que a sociologia propõe; e de fato, confirmei, alguns receios, e outros eu desconstruir.
Primeiro, eu acho que... no militarismo existe um excesso de burocracia, isso eu vivenciei na... na... vivenciei na escola. Então, eu ensino
no Colégio Geo também em Juazeiro... Colégio Militar a gente tinha muito mais avaliação... do que no Colégio Geo, Colégio Geo a gente
tem muito, muito mais aula... avaliação toma um tempo de aula também... ééh... a gente precisa lidar muito mais com os diários,
preencher cadernetas, preparar... enfim, toda essa estrutura burocrática do que no Geo, a gente tá fazendo um comparativo ééh... o
controle institucional também é muito mais... ééh... rígido... no Colégio Militar... em cada sala... o senhor deve ter percebido lá, cada sala
tem uma janelinha de vidro, e aí os fiscais dos corredores ficam passando e observando na sala, eu vejo que muitas vezes, pelo menos
eu me senti assim... é pra coibir... ééh... indisciplina por parte dos alunos, mas também é uma fiscalização do professor, os fiscais entram
na sala... ééh... tá gravando? Os fiscais entram na sala e retiram aluno sem... meio que... atropelando a autoridade do professor na sala,
então a autoridade do professor na sala de aula não é total, como em outras experiências que eu tive. Essas, essas foram questões de
ordem institucional, existe um controle muito maior, uma burocracia muito maior, que eu vejo que às vezes engessa ou atrapalha o
procedimento do trabalho do professor de sociologia, eu não sei se é da minha formação, mas professor de sociologia é menos adepto
dessas questões tão objetivas, ele é muito mais... ééh... aberto a... aaah... a abstraçãooo, nééh, e não a esse tipo de controle que existia
no Colégio Militar, então já veio fiscais questionarem a autoridade do professor, existe uma certa competição, a relação entre os fiscais...
não é boa com o professorado, existe... parece que o paradigma do conflito permeia o ambiente escolar, então o fiscal ele tá ali prestes a
entrar em conflito com o aluno, preste a entrar em conflito com o professor, a questionar... ele toma uma posição muito mais fiscalizatória
do que cooperativa... eu vejo... eu analiso nesse sentido. Em relação aos alunos, a abertura dos alunos, eu acho que exigiu muito mais
habilidade minha, porque, como eu... ééh tinha esse receio, não sabia que eu encontrar, eu passei pouco tempo, deu para amadurecer
pouco, assim... minha forma específica de trabalhar lá, eu tentei fazer algumas discussões, eu... digamos assim, eu tornei elas mais
dóceis... pra não afastar os alunos naquele primeiro momento. Então, por exemplo, a gente foi fazer uma abordagem sobre as
instituições... Estado, a família, a igreja, a política... ééh... eu sabia que fazer com... com certo cuidado pra poder sentir eles, eu percebia
uma certa resistência... sobretudo quando se fazia uma crítica à polícia e ao papel repressor do Estado, por exemplo, quando a gente
estava estudando Weber, por exemplo, e ele falam, conceitua Estado como a instituição que detém o poder de violência legítima, e isso
eu tinha que abordar muito mais como uma necessidade, como um elogia, sem entrar muito na problemática, até sentir eles, então, nas
turmas que eu senti essa resistência, isso era uma questão de estratégia também, não é me eximir da crítica, mas primeiro eu precisava
aproximar a turma, e aí eu elogiava esse papel da polícia, até que eles ficassem abertos, e perceber que eu não era contra a e polícia
como se imagina, ééh... quando eu criticava o paradigma militar, por exemplo, eu tentava muito mais me aproximar deles, achando que
era... dizendo que era um... exceções, os excessos policiais, por exemplo, que eram exceções, do que algo inerente ao paradigma
militar. E aí, depois, ganhando a confiança, eu ia ganhando espaço, para fazer uma crítica mais, mais severa, eu acho que é o grande
papel do sociólogo. E aí fui conquistando a confiança deles, ganhando esse espaço, de fazer uma crítica e de trabalhar com mais
liberdade, conseguindo a parceria dos alunos, mas eu percebia muito, muito claramente também, o senhor falou em Bourdieu, que eles
traziam um capital cultural, por serem muitos serem filhos de policiais e virem de famílias de militares, esses sim, tinham uma resistência
maior a esse tipo de discussão, principalmente nesse momento político, onde esse... o discurso... ééh... discurso mais radical, ééh...
comunista, que defende a igualdade, a gente vez enquando tinha que interromper ali, dar uma parada no conteúdo pra tentar desconstruir
esses discursos que estão dominando o ambiente social, exatamente, e aí tentar equilibrar essas discussões, eu... eu acredito, modéstia
parte, que eu consegui equalizar muito bem a visão da sociologia, com a visão que esses alunos traziam do ambiente doméstico,
percebia também que muitos outros ali discordam daquela... daquela estrutura, eles estão ali porque muitas vezes pais impuseram essa
necessidade de terem uma formação, sei lá, pelos motivos particulares da vida de cada família, impuseram que uma escola militar seria a
melhor alternativa, por que a escola militar também goza de um prestígio muito grande, é uma escola que... que aprova muito, em relação
às escolas públicas, ééh... eu me deparei com algumas contradições, em relação esse discurso também, porque muitas vezes eu via que
a... essa questão da disciplina, muitas vezes era confundida, com a... aquilo ali é... no fundo é apatia, apatia não é disciplina, aluno com
dificuldade de participar... quando eu só falava na sala de aula eles ficavam escutando, até a gente conseguir desconstruir isso, por que
eles... talvez pela própria educação militar foram ensinados a receberem ordens, eles foram condicionados a uma postura mais passiva,
por conta da própria hierarquia, que talvez seja interessante pra o militarismo, não pra minha disciplina sociologia, que é uma disciplina
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dialógica, a gente tem que entrar num diálogo... isso era um, existia um conflito... muitos alunos apáticos, eu num, num... chamava... e
levantei isso com os professores lá... disciplina não era bem aquilo, eu acho disciplina importantíssimo, mas apatia nunca é import...
nunca é interessante pra aula de sociologia; eu me deparei com muitos alunos apáticos, eu digo isso porque comparando também com
outras experiência de ensino que eu tive, sem... de... de... em média outras instituições eram muito mais participativas do que os militares,
pelo menos inicialmente, depois a gente foi conseguindo quebrar isso, na... durante as aulas. Ééh... que mais que eu posso... é! Eu acho
que basicamente minha experiência, por ser muito rápido, foi basicamente essa assim... minhas principais queixas... percebi também,
isso a gente discutiu em reunião de professores... ééh... professores que eram muito mais defensores dessa...do militarismo, militarismo
como solução pras outras instituições... como o próprio governo tá colocando agora e... eu fazia a crítica: não, as escolas, elas aprovam
muito em relação com as escolas públicas, elas têm um desempenho muito melhor, mas as escolas públicas não são um bom referencial,
eu acho que o grande diferencial em relação aos resultados das escolas militares, e isso eu vivenciei lá, professor é cobrado, professor
tem que planejar, professor tem que apresentar, ééh esse planejamento... o grande diferencial é a gestão, e não a disciplina em si, é a
gestão, por que... eu acho que qualquer instituição, qualquer instancia que tenha boa gestão, ela tende apresentar bons resultados, os
melhores times de futebol do País são os que tem melhor gestão,as grandes empresas do País, são aquelas que têm boa gestão, e o
Colégio Militar tem esse diferencial em ter gestão presente, do professor ser cobrado, o professor se alinhar a uma perspectiva da
instituição, isso aí eles fazem com muito, com muito zelo, eu acho. PESQUISADOR: eu vou dar um timezinho aqui pra gente estabelecer
a segundo fase da narrativa.
2ª Fase da Entrevista Narrativa com o Prof. Bruno: PESQUISADOR: Então, você, você não é... a sua origem é do Bacharelado de
Ciências sociais, né isso? ENTREVISTADO: [acenou com gesto afirmando positivamente] PESQUISADOR: essa... esse contato, esse
interesse pela juventude é decorrente da própria formação ou você adquiriu isso depois do Bacharelado? Essa temática.. juventude...
como é que você tendeu para essa parte de trabalho com a juventude? ENTREVISTADO: primeiro eu fiz o bacharelado, na Universidade
Federal de Pernambuco, que é um Bacharelado com ênfase em sociologia rural, é uma coisa... essa ênfase é uma raridade, assim,
geralmente você sai formado nas três áreas, né, hoje em dia é que os novos direcionam, lá eu fui direcionado para sociologia rural, eu
trabalhava com a juventude rural, formei coletivos de apoio a trabalhadores rurais, minha primeira experiência profissional foi no trabalho
de erradicação infantil, então trabalhava com crianças, e com jovens, né, ééh... isso despertou, minha veia educativa veio a partir dessa
experiência com a juventude, tanto nos assentamentos, na zona da mata daqui de Pernambuco, quanto com as crianças e jovens do
programa de erradicação do trabalho infantil, depois eu trabalhei na ONG Cagipá, ai já fui mudando, com parteiras tradicionais, trabalhei
da Fundação de Cultura de Pernambuco, fui sociólogo da Secretaria da Mulher, aí ensinei lá em Sergipe, depois passei aqui no INCRA,
sou antropólogo aqui no INCRA, trabalho com as comunidades quilombolas e ensino no GEO também, e tive essa experiência pontual lá
no Colégio Militar. PESQUISADOR: essa relação que você sinaliza lhe trouxe inquietação a questão da apatia do aluno... ééh... como
você adequou a sua proposta da prática de sala de aula, a partir do que está estabelecido nos programas do CPM ou você readaptou, fez
uma readaptação pra você desconstruir essa... essa realidade percebida, lá, nessa apatia dos alunos? Na realidade me fiz entender que
os alunos não se dispunham muito a discussões, né isso? ENTREVISTADO: isso, inicialmente. esse foi o primeiro impacto que eu tive, foi
de chegar numa turma, Porque, até então, tinha me preparado para enfrentar a realidade das escolas públicas com todo, de indisciplina, e
o que eu via eram alunos silenciosos, e no silêncio não se constrói conhecimento, então este foi primeiro Impacto que eu tive, foi esse
silêncio, e eu tentei desconstruir essa ideia de que eu era simplesmente mais uma figura de autoridade na vida deles, então fui tentar
construir isso, mostrando que eles tinham toda liberdade, não atrapalhando a aula, mais de falar besteira, inclusive de muitas vezes,
ééh... de pronunciar uma ironia, eu acho que na ironia a gente aprende muito, né, e eu comecei a ser irônico com eles, e eles ironizaram
alguma coisa, soltar piadas e na piada é que a gente ia... aprofundava o conhecimento, era na piada daquela turma lá do fundão, que às
vezes os professores não veem como contribuição, muitas vezes é aquela piada que desnuda o professor, em relação algum despreparo
do professor pra lidar com situação inesperada; eu estimulava eles a soltarem gracinhas... a aula... comecei a levar uma aula mais leve,
mais irônica, mais cômica, brincando com eles, pegando no pé deles, e isso foi desconstruindo essa ideia do que eu era só mais uma
figura de autoridade, como os policiais, como a direção, como a coordenação é; então fui colocando, e talvez seja arriscado, né, e
colocar também na mesma... digamos assim... no mesmo nível, na mesma linha deles, né, descer um pouco assim daquele palco, que é
o da sala de aula e pra junto deles. [Pergunta do PESQUISADOR:] O excesso de burocracia, na sua percepção, ela veio a colaborar ou
veio a dificultar esse despertar do aluno para ser mais livre, nas suas formas de manifestação? [ENTREVISTADO:] eu acho que, se o
professor se ocupa menos, com a burocracia, não com o planejamento, isso aí faz parte da atividade, mas de preencher planilhas, muitas
vezes com a mesma informação, a gente preenche, preenche um diário físico, e depois tinha passar mais ou menos as mesmas coisas...
lá tem muitas avaliações... para um diário virtual, então era um retrabalho... esse tipo de coisa que atrapalha o planejamento na sala de
aula, o professor fica assoberbado de muita burocracia, eu acho que a burocracia é um modus operandi desse mundo nosso, não tem
como fugir, mas não é ela que resolve o problema da sala de aula. [Pergunta do PESQUISADOR:] e essa diferença da escola militar que
você percebeu, hoje você atua numa escola civil, né, essa... essa diferença, ela também se acentua no espaço do professor? Onde o
professor fica meio que engessado, você achou que a diferença entre o CPM e o GEO, por exemplo, é que você no CPM era mais livre
pras propostas de sala de aula ou você era mais preso, mais engessado? [ENTREVISTADO:] eu acho que no CPM a gente tinha que se
enquadrar mais um pouco à lógica da instituição, e no GEO eles sabem que cada professor tem uma dinâmica própria, e a dinâmica é,
eles respeitam essa dinâmica. [Pergunta do PESQUISADOR:] Então a autonomia do professor no CPM ela foi, ela, de certa forma, dentro
de seu olhar de professor de sociologia, ela não contribui para um despertar do aluno na desnaturalização e estranhamento fatos sociais
e das instituições, ela colabora ou não colabora? [ENTREVISTADO:] isso. imagino que sim. Eu acho que a imposição... a imposição não
é interessante. Por exemplo: o aluno ser retirado de sala de aula por que tava com um tênis que era diferente dos demais. Talvez, pro
militar isso seja... pra uma tropa... isso seja importante, pro aluno, e aí vem uma reflexão sociológica, da diversidade de ideias, de
pensamento, de formas de ser e de existir, é sempre importante; então essa padronização militar, ela vai de encontro a uma diversidade
na sala de aula, por exemplo. Ééh... outro exemplo assim, como a fiscalização impede o trabalho na sala de aula, já teve situações de eu
ficar receoso de usar o celular, por que eu sabia que o fiscal lá, que tá olhando pra mim, já chegou a acontecer, ele não entende que o
celular pode ser uma ferramenta pedagógica, então o aluno tá fazendo uma redação que eu pedi, ele disse: professor, qual a taxa de
desemprego no Brasil hoje, pra eu colocar aqui na minha redação? Eu disse: não sei, vou dar uma olhadinha aqui no meu celular... e vem
o fiscal e olha com um olhar intimidador... isso tudo vai bloqueando o processo mesmo de ensino-aprendizagem na escola... atrapalha,
né? [Pergunta do PESQUISADOR:] então o paradigma militar, presente na escola militar, a partir da sua experiência com o CPM,
estabelece a prevalência da autoridade sob qualquer tipo de cooperação? [ENTREVISTADO:] imagino que sim. Deveria haver um...
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inclusive mais reunião dos professores com os fiscais, pra gente chegar a um... a um consenso, a um alinhamento melhor, nivelamento; e
isso, na minha, na minha perspectiva, e na visão que eu tive a partir professores mais antigos, isso não existe. [Pergunta do
PESQUISADOR:] duas gestões, uma por parte do militarismo e outra por parte da Secretaria, que juízo de avaliação você faz, a partir da
sua experiência? Essas duas gestões, elas são colaborativas, no sentido de o ensino de sociologia poder ser mais estimulado?
[ENTREVISTADO:] Olha, eu acho que as gestões, civil e militar, elas aparentam ser bem articulados, só que com a divisão clara de
papéis, né... a civil mais voltada para área pedagógica, a militar pra organização interna, pra o funcionamento diário da escola, e para
fiscalização da indisciplina, eu acho que existe essa articulação... em relação a... a sociologia, eu... eu percebi que é um... que... não é um
discurso explícito... que de alguma forma... como eu narrei aqui, atrapalha, a aula de sociologia... é o próprio paradigma; esse paradigma
nem sempre ele está publicamente organizado no discurso. É o... a própria estrutura militar, que talvez condicione ao professor a seguir
padrões, aos alunos a seguir padrões, os alunos a serem mais passivos, no... no processo, os alunos estarem muito mais receptivo as
ordens, do que a contribuição ativo, no processo ensino aprendizagem; eu não acho que existe de forma intencional uma orientação da
escola, um julgamento da sociologia, uma crítica à... à existência daquela disciplina ali, às discussões que elas fazem, eu acho que não
existe isso publicamente, inclusive os eventos lá, que...que... eventos literários, que aconteceram lá, científicos, eu achei que eram muito,
existia essa crítica muito forte, por que os professores conseguiram fazer o aluno pensar daquela forma crítica, é muito mais o
desempenho do professor, eu vejo, do que estrutura escolar impulsionando aquilo ali, então tem muito ali da persona do professor.
[Pergunta do PESQUISADOR:] Então prevalece sem o campus da caserna, né, na linguagem militar, a caserna sempre é o campus, que
prevalece mais sobre a prática pedagógica, vista a partir da coordenação pedagógica? Tipo, o professor tem uma atuação mais
particularizada, né, em relação, ou a coordenação pedagógica atua no sentido de favorecer esse campo pedagógico, a partir inclusive da
próprio proposta da sociologia? Você sentiu que existe espaço para a sociologia, enquanto disciplina do ensino médio?
[ENTREVISTADO:] eu acho, como foi dito lá, de forma explícita, pela coordenação, depende do jeito de falar. Então não existe a
liberdade total. “tudo tem seu jeito de falar, professor...” eu cheguei a questionar isso. tudo tem o seu jeito de falar, então o professor não
está livre, pra falar, ele tá livre pra ensinar, mas no momento que essa forma dele ensinar entrar em conflito com o paradigma militar, o
paradigma militar vai se sobrepor à forma dele ensinar, obviamente, é uma instituição que, como todas as outras, ela tem seus
mecanismos de se autopreservar, né? E o caos, pra mim, pra instituição não é bom, né, pra família, pra igreja... e talvez o professor de
sociologia instale um caos, dependendo da forma dele falar... e a gente é ensinado a moderar a fala lá.
3ª fase da entrevista narrativa: [Fala do PESQUISADOR sobre essa terceira fase da entrevista, onde ele explica que esta fase envolve
mais questões que são de interesse do pesquisador:] Porque você saiu do CPM? Eu tava com um regime de trabalho aqui no final do
governo Temer. Ele instituiu três modalidade de trabalho aqui, no serviço executivo federal como um todo, então eu, como servidor do
INCRA, a gente tinha: ou trabalho presencial, esse mais comum, ou trabalho semipresencial, ou trabalho por tarefas, trabalho por tarefas
é quando o chefe lhe dar uma atribuição e você não precisa vir, então ele me dizia me dê um relatório de tal situação daqui a 15 dias,
nesses 15 dias eu poderia ir para qualquer lugar que quisesse, não precisaria estar aqui no ambiente de trabalho; nisso, como esse meu
regime era flexível, eu tava conseguindo ensinar lá no CPM, pelas manhãs, mas a partir do novo governo, o novo chefe preferiu ver as
coisas, como essas coisas iriam se assentar, no governo federal, e pediu pra eu voltar e ficar aqui 8 horas por dia, nisso chocou os
horários, com o CPM, e eu tive que sair de lá, atualmente eu tenho vinculo ainda, com o Estado, mas não tô atuando, obviamente, nem
recebendo, ser remunerado, né. [Pergunta do PESQUISADOR:] Você permaneceu lá por quanto tempo? [ENTREVISTADO:] Eu acho
que... três messes... ou um pouco mais... . [Pergunta do PESQUISADOR:] Como você se sentiu, nesses três meses, com essa
experiência, experiência que pra você foi marcante, certamente, como é que você se sentiu, e hoje, como é que você relata isso,
enquanto da área de sociologia, e enquanto professor de sociologia, como é que você sentiu aquele momento lá no CPM, enquanto
professor de sociologia? [ENTREVISTADO:] pra mim, foi muito desafiante, né, lidar com ambiente militar, desconstruir preconceitos que...
que eu tinha, um afastamento... ééh... me apeguei muito aos alunos, determinadas turmas... inclusive, quando eu fui saindo, eles diziam:
professor, não saia não! A gente nunca teve professor de sociologia bom... [sinais de risos e de satisfação] é a primeira vez... quando
chega um bom aqui... inclusive eles eram até mais... diziam coisas até pior: rapaz, a gente teve só professor doido, e quando chega um
professor aqui que não é doido, que é bom, que sabe, que domina a disciplina... vai embora, eu dizia: não, um dia eu volto, um dia eu
volto. E pra mim foi muito bom esse contato com eles, né, essa realidade totalmente diferente, e também pra ter uma ideia, essa
discussão sobre o ensino militar é muito atual, né, e pra mim foi muito bom, eu era meio alheio; até hoje em dia eu confesso que
acompanho muito mais a política de reforma agrária, fundiária, que é minha ocupação principal, assim, NE, que a própria política de
educação, né, mas foi pra construir uma ideia sobre a escola, a gente trabalhou lá com eles o conceito de... aos trabalho de Boudieu,
sobre a escola, né, sobretudo a reprodução, o livro, e eu percebi lá um campo muito fértil pra trabalhar Bourdieu; eu via... eu tinha a ideia,
por exemplo, de que os alunos da escola militar eram muito mais preparados com relação ao capital cultural, não é uma verdade! Não é
uma verdade, eles não dominam expressões... corriqueiras, eu não digo nem científicas, por que já seria exigir um contato prévio deles
com sociologia, assim que eles me diziam que não foi tão bom, mas em relação aos alunos do GEO, e aí eu to comparando, mas sem
querer ser... desonesto... na comparação, sei que eles vem de uma ambientes diferentes, mas é isso que torna a comparação adequada,
mas que ficou evidente, os alunos do GEO tem um capital cultural que deixa a aula fluir mais facilmente, de forma mais rica, eu não
preciso parar pra discutir o que é civilização, por exemplo, essa palavra; no Colégio Militar eu precisava, e aí eu fui vendo que a coisa não
é bem como se pinta, né, ééh... por exemplo, ééh... eu acho que o nível de aprovação decorre muito do fato de, acho que praticamente
50% do, isso segundo informações dos policiais lá, do alunado do Colégio da Polícia Militar, ser filho de policiais, ou de servidores
públicos, eu não sei bem como funciona as cotas, mas eles veem de famílias... e hoje em dia os policiais têm aquelas condições precárias
de trabalho, muitos são concurseiros, estudam, né, concurseiros na maioria estudam ou estudaram, e filhos veem isso, isso é capital
cultural... essas crianças do CPM, lá tem meninos muitos bons, muito bons, e meninas também, eu acho que o desempenho da escola
vem mais disso, da origem social deles, pelo menos dessa parcela, [intervenção do PESQUISADOR argumentando sobre certa abertura
de competição:] de uma competição que eles têm, né, interna, né, interna, eu acho que vem muito mais daí, do que da própria imposição
de disciplina, ou seja, não é algo que resulta do interior da escola, mas do extramuro, da origem social deles, se eu não me engano em
Salvador chegar a 70%, a origem deles de policiais, família policiais, de servidores públicos, ou seja, é uma diferença gritante que não dá
pra gente desconsiderar, e isso eu via na sala de aula, por outro lado existe também aqueles que não acompanham, e isso aí a gente não
pode explicar só através do militarismo, da disciplina, não dá pra esvaziar essa discussão só com isso. [Pergunta do PESQUISADOR:] E
você retornaria uma escola militar para voltar a trabalhar sociologia? PESQUISADO: Eu retornaria...! Eu retornaria, inclusive pra mesma
escola, certamente. Se eu tivesse disponibilidade de tempo.... eu retornaria.
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Quando fui chamado o ano passado para poder ministrar aula no CPM, ééh.... me passaram lá a matéria sociologia da qual
eu não sou formado na matéria, não tenho, não tinha o devido conhecimento, fui buscá-lo, para poder encarar esse desafio,
da qual eu gostei bastante, principalmente por conta de ser uma matéria que trata da formação do homem, da sua
sociedade, assim no geral, no convívio com os alunos, no convívio com os alunos, foi o melhor possível, procurei ser um
professor diferente do formato que já havia e que existia lá no colégio, né; ééh... essa questão de trabalhar com os alunos,
de fazendo os trabalhos, gostava de fazer os debates, que... ééh... era sempre o que os alunos procuravam... ééh... querer
fazer, discutindo as matérias e os temas que a gente tinha em mãos, sempre, e... durante o ano que se passou, observei
ééh... que foi deixado um legado, que muitas vezes eles gostavam de falar, que eram coisas que não podia falar, coisas de
outras matérias, ééh... principalmente... ééh... algumas matérias, aquela coisa, como você utilizou antes, daquelas matérias
que são engessadas no militarismo, que é só assunto, assunto e cobrança, e eu procurei ver esse outro lado; de conversar
com eles sempre assuntos novos, por exemplo, o ano passado, que foi assim ano político, de eleições mesmo, a gente
debateu as eleições, debatemos a lógica dos candidatos, debatemos os movimentos sociais que ocorreram no País, sem
fugir o que caberia aos planos de aula e... posso dizer aqui agora lá e acredito que eu faça, quando debatia política dentro
da escola, ééh... lá... éeh... a formação de muitas pessoas que trabalham lá, é, que são do governo, do Estado da Bahia,
ééh... por conta de cargo político, eram contra esses debates, eram contra essas ações, tanto é que eu fui fritado por conta
disso aí em certos momentos; então, ééh... foi um momento, que eu quero dizer, muito bom da minha vida pessoal que levo
pra o resto da vida... a matéria sociologia, comecei a estudar, ler bastante, até entender, a interpretar o que falava os
principais pensadores e eu vi que é uma matéria muito interessante, muito vasta, muito rica em estudo, e, no primeiro ano,
eu ainda verde no início ainda, não comecei a trabalhar, e vinha as cobranças da escola, que é normal, que eles querem
índice o tempo todo, o que eles buscam lá, principalmente, é índice, é querer estar entre as melhores, é buscar estar entre
as melhores e não dão uma certa... ééh... devo dizer assim... um... certo valor aos professores, infelizmente, uma coisa que
eu percebi lá, que na escola, não se dão, não se dá valor aos professores, os professores ficam sempre relegado a
segundo plano... no que devem pensar... as decisões sempre vinham de cima pra baixo, nunca era uma situação planejada,
a professora, a coordenadora recebiam nos peitos as determinações... ah, vamos fazer isso... e o professor não podia
contestar. Quiser dar uma pausa aí... então são várias, foram várias situações da qual eu perceber, por exemplo, tá lá eles
exigindo que teria sempre que fazer um simulado de provas, só que era o conteúdo que eles queriam colocar, não eram os
que os professores estavam passando; eu vivenciei isso por duas unidades lá, que a gente tomou por espanto, muito
desorganizada essa... essa... essa questão pedagógica para com os alunos; ééh, uma coisa que eu vi, que num... achei
muito desorganizada, em vista de outras escolas, que é ter chegado, chamado os professores, oh, sua matéria, que é que
você acha? Que é que a gente pode fazer? Eu propus por duas vezes a vinda de um juiz para falar sobre eleições,
disseram que eu não podia trazer, por conta que a carga já tava em cima, e já tinha tomado muito tempo com isso, e não
podia utilizar, mas seria uma matéria que iria englobar os alunos de 2º e 3º ano que dava aula, ia trazer a figura de um juiz
de direito pra falar o que é eleições, como funciona, como isso aí imputa na sociedade, a... a... sua decisões, então disse
que não podia e várias outras situações que a gente quis fazer, quis mostrar... a questão do livro didático que eles pautaram
pra o ensino lá, horrível! Um livro que não era bem direto, não tem uma linguagem aberta para com um aluno, em vista de
outros livros que eu peguei, em vista de outras escolas que eu li, que eu vi, era um livro que não tinha uma boa
interpretação da matéria, tanto é que eu cheguei a utilizar em certos momentos, trechos de outros autores, que o autor do
livro que trabalha ali não era interessante, e no mais era só isso aí que eu tinha que falar sobre a escola... a questão do
militarismo em si tem o seu verso e seu reverso; o lado Bom é a questão da disciplina, a disciplina da sala de aula, a
questão do, do comportamento, da... do vestir, da organização, 10! Isso aí é excelente, mas quanto à questão do ensino, éh
você quer impor que o aluno faça o que eu acho que tem que fazer, o comandante ou quem for lá faça, aí assim, eu vejo
como distorcida a situação, porque em certos momentos, a gente, por exemplo, você tá dando aula em sala de aula, entra
um Capitão, um Sargento em sala, que são monitores, que fazem o seu serviço de disciplina, que interrompe a sua aula...
pra perguntar se o [gesto de ironia com riso sargástico] aluno esqueceu de varrer, por que esqueceu de varrer, aí eu, de
certa forma, cheguei a... a... não entrar em vias de fato com o superior hierárquico, mas... meu chefe, pode ser depois? ...
isso aí gerou um certo... por que não gostou, porque você tá dando aula, você é interrompido a todo o instante por uma
pessoa que vem cobrar coisas dentro da sala de aula, que não é, que quem tá dentro da sala de aula é o professor, quem
... o professor é a autoridade máxima em sala de aula, entra um terceiro pra dizer: para tudo, eu vou agora aqui... querendo
saber aqui, porque o terceiro ano não, não... hoje num veio assim, num veio assado... isso não existe! Então essas coisas
aconteciam sim lá dentro, e eu tive esse dissabor com certo capitão lá, por que ele entrou em sala de aula, veio cobrar uma
certa situação dentro da sala de aula, eu disse: meu chefe, isso não pode ser depois não, pelo amor de Deus? Aí, pronto!
Ficou com raiva de mim, acho até que foi por isso que não quis mais nem saber de mim lá mais este ano, então são essas
coisas aí que eu acho que engessam, que não... não crescem, que não ajudam a crescer, crescer como ouço de dizer de
outras instituições. [ interrupção abrupta, questão da câmera de vídeo, parou a gravação ], a partir daí a gravação da
entrevista narrativa foi por áudio.
2ª Fase da entrevista [iniciada a gravação em áudio] PERGUNTA DO PESQUISADOR: Então, (...), a sua formação não é
na área de sociologia, né? [ENTRVISTADO:] em ciências sociais não, sou formado em geografia. PERGUNTA DO
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PESQUISADOR: Qual o critério que você avalia, qual o critério para eles definirem um professor de sociologia? Ou não tem
critério? [ENTRVISTADO:] eu não percebi esse critério quando eu fui chamado. Foi feito uma busca por professores,
cheguei lá eu me apresentei pra uma matéria, se você quiser pegar aí você pega... beleza, fui e encarei, como um desafio.
PERGUNTA DO PESQUISADOR: você pontuou que existe um certo engessamento, por conta da disciplina e da hierarquia.
Isso teve alguma influencia no trabalho que você tentou fazer, como debates? [ENTRVISTADO:] na hierarquia e disciplina e
na questão da formação política das pessoas que trabalham lá dentro, quando eu decidir fazer debates, sobre eleição,
sobre questões sociais, que desciam o pau no Governado, nas relações ali, algumas pessoas torciam o nariz pra esse tipo
de ação... [intervenção do PESQUISADOR: como se não quisessem fugir... ?] ... por exemplo, quando eu disse: olha, eu
vou fazer aqui uma simulação de eleição, nos segundos e terceiros anos, eu fiz! Eu fiz essa simulação. O gestor
pedagógico, que é ligado a uma corrente política, disse: você não pode fazer isso aqui não...! eu digo: por que eu não
posso? Isso aí não está no estatuto da escola, que eu não posso fazer... puxa, mas é um trabalho que eu estou fazendo,
uma forma de conscientizar os alunos que não votam, outros aqui tão querendo votar... ah, não pode! Procurei a
coordenação pedagógica militar, no caso, eles disseram: não, tem nada disso não, você pode fazer sim! Pode fazer... vou
fazer uma cedulazinha eleitoral, vou fazer com eles, a minha proposta era fazer com urna eletrônica, só que eu não
consegui, por que tava próxima a eleição e as urnas eletrônicas já tinham sido zeradas, aquela coisa toda, mas eu
consegui, fiz a eleição, e o gestor de pedagógico de lá não gostou, não gostou, na... na... foi contra, ééh... aí começou a
falar, a querer me fritar lá... né, e foi o que aconteceu. [ intervenção do PESQUISADOR:] São duas gestões, esse gestor
pedagógico, ele é o... [ENTREVISTADO:] Civil. [ intervenção do PESQUISADOR:] então são duas gestões administrativaspedagógicas lá? [ENTREVISTADO:] pedagógica e a gestão militar, aí uma toma uma decisão, outra toma outra, às vezes
um toma aqui, o outro tem que engolir, lá eles decidem mais que o militar e este tem que engolir, lá o miitar toma uma
decisão e o pedagógico não engole. [ intervenção do PESQUISADOR:] são articulados? [ENTREVISTADO:] nem sempre
não. [ intervenção do PESQUISADOR:] não são articulados? [ENTREVISTADO:] nem sempre não. Um toma uma decisão
pra cá, o outro tem que engolir; por exemplo, a gente tá tendo uma reunião de professores, aí: ah, vocês tem que fazer um
simulado, cada professor tem que apresentar 10 questões até amanhã; oh, vocês tem que acabar aqui a unidade, sim, mas
não to nem na metade do planejamento que tem que dar aula... se vire! [ intervenção do PESQUISADOR:] das estruturas
da escola, ééh... a escola, por ser uma Unidade Escolar militarizada, as instâncias do paradigma militar, da caserna,
digamos assim, e as instâncias da escola civil, se fazem presentes? [ENTREVISTADO:] se fazem sim, cada um no seu
preâmbulo, uma certa vez, numa reunião de professores, eu disse: puxa, aqui é pior do que na formação militar, eu trabalhei
nas duas o ano passado, na formação militar, de policiais militares, e na formação dos alunos aqui da escola, e chegue a
dizer... ah que o planejamento... assim, asssim... rapaz, aqui, na questão de planejamento, é pior do que lá, aqui vocês são
professores, profissionais, e não são levados em consideração, eu como professor em uma matéria na Polícia Militar, tenho
mais consideração do que aqui... eu chego lá, chego para a coordenadora pedagógica do quartel, major eu tô precisando
fazer assim, assim, assado... quer que você quer? Isso e isso... tome, vá e faça; lá, você chegava pra dizer... não pode,
não, é isso é aquilo. [ intervenção do PESQUISADOR:] existe um excesso de fiscalização e de burocracia?
[ENTREVISTADO:] sim. Aos meus olhos, eu acredito que sim. [ intervenção do PESQUISADOR:] como é isso?
[ENTREVISTADO:] a fiscalização que eu falo é a questão dos alunos, eu tô dando aula, a pessoa vem e a pessoa entra na
sala pra poder fiscalizar, eu to dando aula, o oficial entra pra ver se o aluno tá colando, tem um professor na sala de aula. [
intervenção do PESQUISADOR:] então não existe autonomia para o professor, ou só é o professor de sociologia?
[ENTREVISTADO:] outros professres também se queixavam da mesma situação, você está na sala de aula, você é
interrompido. [ intervenção do PESQUISADOR:] a autonomia do professor, ela não livre? [ENTREVISTADO:] não.
[intervenção do PESQUISADOR:] não tem liberdade? [ENTREVISTADO:] eu não percebi isso. em outras matérias não
existia isso; alguns professores chegaram a reclamar, mas nada... [intervenção do PESQUISADOR:] então existe um
tolhimento de liberdade do professor? [ENTREVISTADO:] em alguns momentos sim. [intervenção do PESQUISADOR:]
com sua experiência com o ensino de sociologia, na sua análise, isso impede a natureza do ensino de sociologia, Já que é
uma área de conhecimento científico e também o conhecimento empírico de reflexão e análise crítica dos fatos sociais, da,
dos fenômenos sociais? [ENTREVISTADO:] quando se tratava isso em sala de aula, nos debates, quando eu debatia com
eles a questão política, a questão da organização, que a gente falava em alguns pontos, os alunos ficavam assim:
professor, não fale essas coisas aqui não... [momento de risos] e eu dizia: por que não? Porque aqui tem gente que é
ligado a partido A, partido B e a partido C, tem aluno aqui que é apadrinhado por A, B e C, e quando chegar ao ouvido dele
ele não vai gostar disso que tá conversando aqui não. Então já vi que vamos se lascar todo mundo junto. Eu falava assim:
vamos conversar... tô aqui pra falar, se eles quiserem me tirar, vamos lá, me bote pra fora, então, eu dizia essas coisas,
vamos conversar, e essas coisas não eram pautadas, mas ocorria isso daí. [intervenção do PESQUISADOR:] na sua
prática, como é que você trabalhava a questão das proposta de sociologia, que lá certamente tem uma proposta, né, para
ensino de sociologia, e dos conhecimentos que você adquiriu, do ensino de sociologia, como é que você trabalhava isso na
prática de sala de aula com os alunos? Por exemplo, as ferramentas da sociologia, através da desnaturalização e
estranhamento, que são ferramentas da sociologia? [ENTREVISTADO:] eu sempre procurei trazer pra sala de aula textos,
textos de fora, conversações externas, fora do livro, mas dentro do contexto do que tinha que ser debatido dentro da
unidade, e achava que isso estava indo a contento, por que eu via resultado, alguns alunos chegava a contar, a externar
problemas que eles já conhecia, sabiam, quando se tratava, por exemplo, da homossexualidade, quando se tratava, por
exemplo, da violência, em alguns pontos, a essas coisas vinham a tona, a ponto de vir dois relatos em sala de aula, que me
deixaram emocionado, no início, do aluno dizer: ah, eu nunca tive coragem de falar, to falando isso aqui hoje, eu disse ao
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rapaz, puxa, você me deixou tão emocionado, que to agora sem chão... isso... são momentos fantásticos, graças a esse
contato com a sociologia, você externar: fale, vamos trazer aqui alguns problemas... violência contra a mulher... fale aí,
como foi isso aqui... chegou nessa conversa, da violência contra a mulher, ele foi contar de uma prima dele que foi
assassinada, como foi, os meandros, como foi que ocorreu, e isso aí deixou todo mundo emocionado, quando foi falar de
homossexualismo, já foi já no final do ano, começamos a tratar sobre essa questão da... da... puxa, as palavras fugiram, tá
dentro do contexto, falar da homossexualidade, da violência contra os homossexuais, fica aquela brincadeira... que é nunca
quer assumir, quem não é, aí teve uma sala que todo mundo ficou com olhão arregalado... aí eu chamei em off dois alunos
e falei: por que você não quiseram falar sobre isso. e eles disseram que havia duas meninas na sala que são homossexuais
e elas tem um casa uma numa sala e a outra em outra sala... ai eu disse: pronto, agora é que vão me botar pra fora do
CPM. Rolava essas coisas no CPM. Relações homossexuais entre duas jovens, aí eu comecei a tratar do assunto, aí todo
mundo ficou me olhando assim, foi tomado, desde que a gente chegou, e foi embora. [intervenção do PESQUISADOR:]
então essas temáticas trazidas eram adaptadas a proposta do... [ENTREVISTADO:] dos alunos! Às vezes eram bem
aceitas, outras vezes não, as vezes quano se quer tratar do assunto de Karl Max, num sei quem, num sei quem, eee... logo
esse cara... nos do segundo ano, outros que já tinham ouvido falar, na sétima ou oitava série, ah, por que esse cara aí, ai
vem a questão da política que tinha chegado aquela época, o pessoal descendo o pau, por causa da questão do PT, aí
pronto, a gente tem que trabalhar tudo isso aí, entender o que é pra chegar ao um senso crítico do aluno, você tem que ver,
você vai ver o que é Karl Max, vai ver quem o alemão, que esqueci o nome dele agora, Max Weber, Durkheim, você tem
que ver que foram esses caras, pra mim ele não presta, pra mim ele não vale nada, mas você tem que ter seu senso crítico,
aí veja quem foi cada um, os estigmas, quando foi ver essas questão do suicídio, aí teve aluno que foi dizer que tentou... aí
eu disse para, pelo amor de Deus! Por que a gente entra numa seara muito pesada e eu não sou preparado para enfrentar
essas questões, se você quiser conversar comigo sozinho, uma outra hora, a gente conversa, aí parou e ficou por aí.
[intervenção do PESQUISADOR:] então você procurou, você reconhece que procurou trabalhar as ferramentas de
desnaturalização e estranhamento para esses debates? [ENTREVISTADO:] sim. Que eu achei que foi melhor ferramenta
pra você poder desmistificar o assunto, você trazer o debate pra sala de aula, a gente trazer os temas, lá mesmo a gente
traçava, fazia a plateia fazer pergunta pra o grupo, o grupo fazer pergunta pra plateia, e com isso aí a gente ia a fundo na
dinâmica, e sim, gostaria de ter continuado, mas, infelizmente, num, num, as ternuras de lá são diferentes. [intervenção do
PESQUISADOR:] e os livros didático? Que análise você faz dos livros didáticos, tem muita diferença? [ENTRVISTADO:] o
que eu trabalhei lá, era muito fechado, não tinha nenhum dinamismo, é muito deferente. Por exemplo, eu pegava o livro de
meu filho, que estudava a mesma matéria lá em Petrolina, que via, o livro muito mais dinâmico, trazia uma linguagem mais
jovem para o aluno. [intervenção do PESQUISADOR:] mais acessível? [ENTRVISTADO:] mais acessível, correto. E esse
outro que eu trabalhei lá não tinha essa acessibilidade. Tanto é que outras professoras, outro professor que trabalhou lá,
falou que esse livro é muito ruim, o livro de outra editora era muito melhor pra trabalhar, que era um livro que trazia melhor o
conteúdo. [intervenção do PESQUISADOR:] como é feita as escolhas? [ENTRVISTADO:] eu não sei como é feita.
[intervenção do PESQUISADOR:] o professor não participa dessa escolha? [ENTRVISTADO:] não, não. Eu já recebi. Já
vem tudo pra mão. [intervenção do PESQUISADOR:] o professor não tem liberdade de escolher por que já vem tudo
pronto? [ENTRVISTADO:] eu acredito que deva ter, mas desse processo eu não participei, haja vista que só foi o ano
passado que eu trabalhei lá. [intervenção do PESQUISADOR:] disciplina e hierarquia versos ensino de sociologia são
compatíveis no CPM? [ENTRVISTADO:] não, ao meus olhos não. Quando você tava fazendo um debate mesmo, que às
vezes havia exaltação e algazarra vinha sempre alguém perguntando o que era, e eu dizia: é um momento de sala de aula.
Chegava dizia, por favor, pessoal, não vamos mais gritar. Vamos falar mais baixo... que aqui é uma escola militar... você
tinha que tirar uma equipe da sala de aula.., vamos tirar essa equipe pra apertar eles, aí a disciplina vinha e dizia: não pode
tirar equipe da sala de aula não... aí, diga aí...? [expressão de desaprovação dessa forma de controle] [intervenção do
PESQUISADOR:] Terceira fase final: Por que você saiu do CPM? [ENTRVISTADO:] eu er apenas contratado, para aquele
perído de um ano, e segundo eu fiquei sabendo, devido ao concurso que houve, esse concurso que houve, chamou dois
concursados que foram alocados lá. Eu não era do quadro, era apenas, estava prestando serviço lá, e não continuei.
[intervenção do PESQUISADOR:] como é que você se sente, por ter vivido essa experiência, de professor de sociologia,
você que temuma formação militar, mas você viveu esse momento no CPM como professor de sociologia, como é que você
se sente? [ENTRVISTADO:] foi uma experiência diferente, como já disse, eu só ouvia falar de sociologia, achando que era
uma balela, que era uma coisa, como qualquer ciências sociais, mas ao ver o desenrolar, ao ler algumas coisas, procurar
entender, eu vi que é uma coisa muito gostosa de se trabalhar, certo? E, não sei se no ambiente, ainda pensei em fazer
uma pós-graduação, no ensino de sociologia, mas não houve como este ano, mas eu pretendo fazer pra uma posterior...
ééh, quem sabe dar aula, em outro local, na minha aposentadoria. [intervenção do PESQUISADOR:] qual foi o perido que
você deu aula lá? [ENTRVISTADO:] de março até dezembro de 2018. [intervenção do PESQUISADOR:] você voltaria a
dar aula no CPM? [ENTRVISTADO:] sim. Sim. Eu teria essa... essa... desafio não... por que... gostar... eu gosto de
trabalhar... e assim, como eu disse que a hierarquia e a disciplina as vezes atrapalha, mas essa questão de organização de
dar aula lá, é muito boa, porque os alunos não bagunça, não perturbam em sala de aula, haja vista outros locais da qual eu
já dei aula e os alunos não têm o mesmo respeito para com o professor, em parar pra ouvir, por mais que não queeeira,
mas que baixam a cabeça ali e sabem respeitar aquele professor que tá ali na sala de aula e isso aí a gente não vê em
outras escolas .. infelizmente....
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[ENTREVISTADO:] Eu me chamo “Golf November”, e eu tô trabalhando com aqui, já tem três meses, que eu entrei no dia
31 de Maio, e, na verdade, já peguei, assim... a disciplina andando, né; então, já tinha um plano de curso todo montado pra
própria disciplina, que antes era professor Bruno, então só... éh... adaptei à minha realidade, no caso o que eu iria assinar,
né, resolvi continuar explorando o que ele havia planejado; então, eu trabalhei cidadania, trabalhei ambiente, trabalhei
globalização! Éh... Eu trabalhei temas importantes, né, pra... tanto pra o vestibular, quanto à disciplina, que é cobrado pela
escola, também conteúdos para eles mesmos, como pessoa, né, (com a sociologia) é o trabalho do ser humano, na
socialização, sociologia... então eu busquei, de uma certa forma, integrar tudo, né? Trazer vestibular, tentar transformar eles
com seres humanos, mostrar a importância da sociologia, trabalhar temas atuais de forma que eles pudessem
compreender, né, como é a nossa sociedade, como... como hoje a gente vive, o que a gente pode fazer pra mudar, não é?
Transformar pra melhor a nossa vida, nossa sociedade, nosso dia-a-dia, então, éh... a minha experiência, eu... realmente,
estou adorando muito, eu não pertenço a área, eu sou, na verdade, formado em ciência da computação, e... mas eu
trabalho que eu fiz com tema de sociologia, por causa da disciplina, na minha faculdade, né, e eu trabalho realmente a fim
mesmo de preparar eles como cidadãos, por que são... são pessoas, não são só estudantes, não são só adolescente, né;
Então ele, eles como futuros cidadãos, têm que ver esses sistemas pra eles se conscientizarem, se aprimorarem, e, a gente
tem que ter em mente, como professor, que a gente vai encontrar esses alunos lá na frente, justamente dizendo que suas
vidas como cidadãos, participam da sociedade, né... e aí, geralmente, eu... eu, além de trabalhar esses temas... sobre
minha experiência no CPM, eu vou dizer que é uma escola muito boa, é uma escola que preza muito pela disciplina, então...
assim, eu gostei muito logo quando eu vi... quando eu cheguei aqui já busquei me adaptar à realidade, a diretora já
conversou comigo, já disse como funcionava a escola, então, assim, eu gostei porque ele exige, existe muito respeito por
parte dos alunos, alunos respeitam bastante, né, há uma disciplina por parte deles, a escola prega isso, então, assim, é
uma escola que... eu não tenho o que reclamar, sabe, eu não tenho assim o que falar, realmente eu gosto muito, quero, eu
quero, justamente por gostar, continuar trabalhando aqui, a menos que, se não quiserem mais, aí... ou quando findar
concurso, né, mas realmente eu gosto muito da escola, a escola pra mim é excelente, é uma experiência... até mesmo
como pessoa, porque eu vejo as coisas aqui dentro da escola, e eu busco trazer aquilo pra mim, essa disciplina que é
trabalhar aqui na escola; então, assim, a minha experiência no CPM ela é muito boa... éh.. eu gosto muito de trabalhar aqui,
eu vejo assim uma disciplina, e também assim, eu vejo que os colegas, assim, gestor também, eu vejo que são pessoas
que prezam por essa disciplina na escola, eu não tenho o que reclamar, eu gostei muito assim do impacto, quando eu
entrei aqui... por que é totalmente diferente da realidade de outras escolas, você... não que as outras escolas seja inferiores,
mas vê tanta disciplina nas outras quanto existe aqui. [intervenção do PESQUISADOR:] Então “Golf November”, na sua
prática de sala de aula, como é a aplicação dos conhecimentos sociologia, que é uma ciência de natureza crítica, de
reflexão e como é aplicação dos conhecimentos sociologia em uma escola militar onde prevalece o simbolismo do
militarismo, sobretudo das cerimônias militares, e baseada na hierarquia e na disciplina. Como foi para você, trabalhar
conhecimento crítico e trabalhar numa escola baseada na hierarquia e disciplina? [ENTREVISTADO:] Éh... assim: no
começo, realmente, quando eu entrei, eu... até por ser de outra área, fiquei pensando como seria, né, trabalhar justamente
isso, visto que na escola militar existe realmente essa hierarquia e essa disciplina e temas que não podem ser, assim...
abordados a fundo, né, [fala demonstra certa cautela] então eu busquei seguir, basicamente, aquilo que já estava no
planejamento, eu trouxe conteúdos relacionado ao vestibular, no caso o ENEM, e eu queria preparar eles... pra fora daqui,
muitos deles tem interesse em fazer medicina, psicologia, engenharia, fazer uma faculdade; E aí eu pensei: por que você
não utilizar essa sociologia aplicada ao vestibular? Porém, eu também não deixei de tratar de temas importantes, ou seja,
prepará-los... éh... pra eles serem cidadãos, cidadãos dos melhores, né, então, por exemplo, meio ambiente, cidadão do
Meio Ambiente... abordei a questão da nossa Constituição, a Constituição ela garante que todo brasileiro tem um meio
ambiente saudável, então eu levei pra eles, disse, olha isso aqui pode ser usado na redação do ENEM, você citar isso pra
pontuar mais, mas veja bem que isso é para vocês se tornarem-se cada vez mais conscientes, olha: o meio ambiente... o
que é que tá acontecendo, o que é que se pode fazer, no seu dia-a-dia, melhorar isso; globalização, eu levei os pontos
negativos e os pontos positivos, né, conhecimentos da tecnologia, informação, tá acessível a nós, ter cuidado com essas
informações, mas nada que fuja do que a escola exige, tem que seguir aquilo que a escola realmente exige, que ela pede,
né? Claro que existe temas que a gente tem que abordar, que eles são cidadãos, a gente não pode deixar de trabalhar para
essas pessoas, porque elas precisam ter uma mente consciente de que elas são pessoas livres, elas são pessoas que
precisam pensar, elas precisam fazer a diferença no fim, então eu busquei seguir exatamente isso, mas nada... assim...
muito... como posso dizer, assim, nada que pudesse fugir das regras da escola, eu busquei prezar pelo que a escola tava
exigindo, principalmente o plano de curso, que já estava pronto, então, os temas básicos que eu trabalhei foram esses:
cidadania, globalização, meio ambiente, trabalhei também a questão da... como é que eu posso dizer... éh... desigualdades
sociais, eu falei também sobre a questão das desigualdades, né, racial, temas que fosse assim, algo, sei lá, alguma coisa
assim. [intervenção do PESQUISADOR:] na sua percepção, a escola estabelece roteiro de conteúdos, a serem passados, e
nessa perspectiva, da escola ser uma escola militar, os conteúdos sociologia, eles se harmonizam com a disciplina e a
hierarquia? Ou o paradigma militar, às vezes, impede determinadas discussões mais aberta sobre os fatos sociais? Eu
acredito que não, até por que, assim, como a escola é estadual, onde o Estado, por mais que seja militar, o Estado vai ter
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que... obriga o professor a construir, né, elaborar temas que o Estado pede, com a ementa, né; quando eu cheguei, foi
como eu falei, eu não havia elaborado o plano de curso, foi o outro professor, então eu só seguir, mas eu não acho, assim,
que a escola interfere, né; eu acho que, muito pelo contrário, os temas realmente se harmonizam, nada foge, então são
conteúdos que se harmonizam, existe um equilíbrio, né, tanto por parte da escola como na escola como dos conteúdos,
[intervenção do PESQUISADOR:] então é possível a formação crítica nas engrenagens de uma escola militar?
[PESQUISADO:] sim, sim, com certeza. Éh... as pessoas tem uma visão um pouco distorcida, eu acho, assim, da escola
militar, ah, que não pode isso, não pode aquilo, eu não, eu... assim, talvez eu esteja me precipitando, por que estou aqui a
três meses, eu ainda não conheço muito, mas eu acho, assim, que é uma escola, porém, que preza pela disciplina,
realmente, eu acredito que as escolas públicas poderiam ter essa disciplina, assim como na escola militar, até o professor
passaria a ser mais valorizado, mas eu acho que os controles, eles podem sim ser trabalhados, assim, de forma mais
harmônica.
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[Narrativa da ENTREVISTADA:] ok, eu sou coordenadora pedagógica, da rede estadual da Bahia, a minha forma de
adentrar o Estado foi concurso, não seleção interna para coordenação, mas concurso diretamente para coordenador
pedagógico, éh... CPM, eu iniciei em 2012, são 8 anos de atuação, enquanto coordenadora! [ênfase da a essa identificação]
e as expectativas eram sempre as melhores, como até o presente momento, e a gente só se surpreende, pela capacidade
que a escola tem, o seu potencial humano, tanto os recursos da área pedagógica, os docentes, quanto também o corpo
militar, existe sim uma harmonia, e o nosso trabalho tem sido fundamentado nesta Harmonia; o lema da Polícia é: a palavra
convence o exemplo arrasta [ênfase na instituição militar]; Então, se pudesse nos fazer um paralelo, algo bem elementar,
né, eu poderia dizer que a palavra do docente, a palavra do professor, uma palavra fundamentada em teorias,
fundamentadas em prática, ela se coloca também como exemplo e esse exemplo é vivenciado na experiência do cotidiano,
de todos; não somente os discentes, os docentes, mas o corpo militar; em relação a sociologia, o que é que eu vejo de
especial ? Eu sou moradora aqui do bairro, e eu vi a chegada do CPM, a mudança do endereço, como algo extraordinário,
que teve todo... todo um preparo da comunidade para receber, né, a Instituição em si, por que marcou como um fenômeno
sociológico; existe uma grande mudança na postura, hoje, das pessoas, que moram próximas aqui; então, o passar do
aluno, é a coisa do, da farda mesmo, né, essa característica, a postura que eles têm, que eles adotam, a partir da farda,
mudou todo um conceito do povo que mora aqui próximo; então, eu hoje, eu escuto várias pessoas testemunhando, de que
eles têm prazer, ficam observando os alunos passando, né, por que tem um grande diferencial, eu diria que é um marco na
história, éh... da cidade de Juazeiro. Então, desde quando o CPM foi fundado, já com a intenção de modificar o quadro, que
eram pessoas consideradas, né, como uma vida difícil, um quadro crítico, no contexto social, e o CPM mudou! Tanto que se
nós tivéssemos o dobro da capacidade para recebermos alunos, nós teríamos muito mais alunos aqui; existe uma briga na
sociedade de que muitos gostariam de estar aqui; porque é realmente um colégio diferente. Então, eu tenho prazer em
trabalhar aqui. O trabalho aqui ele flui, ele dá certo, não temos emp... [interrompeu o raciocínio para adentra noutro
pensamento] existe uma ideia, de quem está de fora, de quem não conhece a estrutura do CPM, achar que professor ele é
monitorado por policiais... não! O professor, ele é livre, é o exercício da docência, é competência realmente do professor; e
na Unidade do CPM, nós desenvolvemos os projetos da SEC, os estruturantes, que tem a ver com arte, com dança, com
música; então as diversas formas de arte; então, essa multiforme sabedoria, que é desenvolvida no CPM, é um diferencial
na sociedade; e enquanto sociologia no ensino médio, o que é que eu vejo? Bourdieu, ele coloca um ponto, que eu diria,
estratégico; é o capital cultural. Qual é o capital cultural que os nossos alunos éh... trazem? O que é que eles têm, né,
enquanto sociologia? Enquanto projeto de vida? É notório que aqueles que têm o acesso à unidade CPM, ele já tem um
propósito a mais, ele tem um diferencial; é um aluno que já tem perspectiva; ele quer algo diferente, que talvez outras
unidades não possam corresponder, né; e as pessoas... diferente do que as pessoas fora imaginam, de que quem vem para
cá e a nata, já é o suprassumo, não! Nós recebemos aqui, colocando... historicizando, eu diria que recebemos gregos e
troianos; e conseguimos administrar isso, porque a escola tem uma linha, tem um perfil sociológico, inclusive; então, a
Sociologia na sala de aula, qual a influência? Nós somos seres sociológicos, 24 horas do nosso tempo; em todo tempo, nós
estamos permeadas e cercados pelos processos sociológicos. O homem pensa. o homem age. a filosofia, a sociologia, a
história e a geografia, todas dessas... eu costuma brincar: todas essas ias, elas fazem parte do ser humano, né. Estão
introjetadas e constroem o ser. A sociologia, ela é importantíssima; E ultimamente, o que eu tenho ouvido os alunos já
mencionando frases de sociólogos, né, eles já começam a aprender agregar valores e a repetir; alguns até já guardando
para questão de redação de ENEM, redação de concurso, então... ah, professora, entendi! Que é interessante fazer
citações! Então, já tô aprendendo, [reproduzindo fala de aluno] relacionando a educação, que é o que resolve todos os
problemas do mundo, eles estão agregando aí os sociólogos; e tem um sociólogo que eu cito muito, inclusive citei hoje aqui.
Eu sei que você vai fazer cortes, vai digitar, [referindo-se ao entrevistador] Sacha, ele é sociólogo, e ele é baiano. Tem uma
situação que ele diz assim: o que é que você está fazendo com a sua única vida? E o que é que você está fazendo com a
única vida daqueles que passam pela sua única vida? [o entrevistado está se referindo ao professor Sacha Calmon Navarro
Coêlho, que é formado em Direito e Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais; e Doutor em
Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais; também há o professor José Antônio Saja, que era formado em Filosofia
pela Ufba, onde era professor, era mestre em Artes Visuais e doutor em Letras e Linguística. Acredita-se que a entrevistada
esteja se referido a citações do professor Saja, uma vez que depois de sua morte, nas redes sociais, alunos e ex-alunos
lembravam uma frase que o professor dizia em sala de aula. "O que você está fazendo com sua única vida? E o que você
está fazendo com a única vida das pessoas que estão passando pela sua única vida?"; José Antônio Saja Ramos Neves
dos Santos faleceu em 11 de fevereiro de 2019] Então, quais são as oportunidades? Né, O que é que nós estamos
proporcionando a esses discentes, enquanto crescimento, né? E a escola tem um papel sociológico importantíssimo: inseri
essa pessoa, que tá ali na condição de estudante, que já é um ser sociológico, mas nós queremos inseri-lo na sociedade.
Olha que paradoxo, né. É ele já é um ser social, ele faz a sociedade, no seu momento histórico, e ele ao mesmo tempo
precisa ser inserido nos processos sociais, o que a gente chama de sociedade, né; Olha que contraditório. Ele já é um ser
social, um ser histórico, mas ainda assim tem uma necessidade de aprender, de crescer, para ser inserido de uma forma
exitosa, porque... [intervenção do ENTREVISTADOR:] socialização. [ENTREVISTADO:] a socialização. Eu já administrei, já
coordenei, na realidade, dentro do conjunto penal, e lá nós trabalhávamos com várias atividades, na perspectiva de
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ressocializar, né, além dos trabalhos que a Unidade já fazia, a própria estrutura do ensino médio que nós tínhamos lá,
promovia isso; os alunos, mesmo privados de liberdade, eles faziam o ENEM, eles participavam da OBMEP, que é a
olimpíada da matemática, e todos os outros concursos, né, que fosse relativo a educação, eles tinham esse direito; então, a
sociologia ela permeia todos os processos da humanidade, né, inclusive na vida daqueles que estão cerceadas do direito da
liberdade, né, por razões óbvias, mas é importante demais, né; [intervenção do PESQUISAR:] então, eu percebo no CPM
uma estrutura muito diferenciada do padrão das escolas militares, porque existe certa hibridez, né, de um braço da PM e
outro braço da Secretaria de Educação. Isso é uma coisa que me surpreende, pelo fato de eu viver a PM há mais de 30
anos e eu não sabia desse modelo, né; eu não percebia isso. Na realidade, eu não percebia, e existe o paradigma militar,
que permeia a escola, com fundamento na disciplina, na hierarquia e na obediência, né; por outro lado, a sociologia é uma...
é um conhecimento científico, que tem uma natureza de reflexão crítica, né, de descortinar, desnudar a realidade. A minha
pergunta é: como é que o ensino de sociologia se processa entre essas estruturas, que são estruturas estruturantes do
militarismo? Como é que o aluno, ele concebe o ensino da sociologia, mas ao mesmo tempo ele está entre estruturas que
são de obediência, de hierarquia e de disciplina? [ENTREVISTADA:] ok. Não é difícil para um ser administrar uma situação
real e não desvirtuar os seus conceitos. Por exemplo: o que se estuda em filosofia, em história e sociologia, né, que você
instiga o ser humano, primeiro a conhecer a si mesmo, Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo; se eu pegar a Bíblia o
apóstolo Paulo vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. E nós não podemos viver em nenhuma estrutura que não tenha
uma organização. Então, o que nós percebemos enquanto estrutura militar é uma organização hierárquica, que ela deve
nascer, na minha concepção, desde os primeiros dias de vida nos lares, né, uma família bem constituída ela tem ordem, ela
tem é um planejamento, ela tem uma hierarquia, porque, não é o que uma criança pede aos pais, que os pais vão ter que
dar, porque tem uma condição financeira; você não vai dar uma moto a um adolescente de 12 ou 13 anos, que é um menino
sem maturidade. É ilegal, é imoral. Então, tem toda uma estrutura, uma logística. O próprio aluno não vê, eu creio, que eles
não vão, exceto um caso o outro, que queira ser irreverente ou contraditório, ou que esteja fatigado por alguma razão maior,
e desconhecida, eles vão entender, que essa estrutura, ela é importante para o crescimento, para a organização deles, hé;
os próprios pais, eles manifestam essa gratidão a escola, porque reconhece um comportamento diferenciado nos seus
filhos, a partir de quando eles entram no... no colégio militar; por que aprender a respeitar, aprendem a utilizar seus
instrumentos, a guardar, a ter zelo... a cumprir ordens, nós somos pessoas e vivemos embaixo de ordens; se não tivesse
um semáforo, se não tiver assim as leis de trânsito como seria, né; porque nós não temos essa disciplina por vontade
própria... nós pagamos impostos, porque se não pagarmos o que acontece? Tem consequências! Então, antes que as
consequências apareçam, é preferível que a gente discipline, disciplinar no sentido de orientar, de conduzir, de ensinar, de
como proceder... é como uma bula de medicamento, o medicamento é algo benéfico, fará bem a saúde de quem precisa
dele, mas se não seguir a bula, as orientações prescritas ali, a quantidade, o tempo certo, a pausa, você vai se envenenar!
Ou aquele medicamento não fará efeito. Então, o que alguém, sem conhecer, porque o as pessoas criticam sem
conhecerem; essa coisa de militarismo não existe, existe uma disciplina, uma ordem, uma hierarquia e o respeito, que é
algo extremamente benéfico para o ser humano, não só para estudante, porque o que eles aprendem aqueles leva para
toda a vida, né; os alunos que já saíram do CPM, concluíram, quando a gente encontra aí fora, ainda que eles deixem o
cabelo crescer, utilizem o modismo, né, os trajes, cabelo, postura, vocabulário, você percebe um diferencial, né; porque
mesmo utilizando o que o jovem possa achar que é liberado para ele... ah é de boa, né, o cabelo grande, ato, estilo, é um
modismo, é natural, né, é pessoal e a gente entende, respeita e acha lindo; tudo no jovem é muito lindo, mas o que eles não
perdem: eles não perdem a essência, a questão do caráter que foi moldado, a questão do respeitar o outro, né, de entender
que o outro é diferente, então, na raiz, o que é essencialmente ensinado fica, né; você não molda, você ensina e quando se
aprende fica para toda vida; é a questão da mudança dos conceitos, então eles entram aqui, boa parte precisa mudar o
conceito e as suas concepções, porque não tiveram, talvez, as orientações básicas; então, a mudança de conceito, que
gera mudança de atitudes e mudanças de comportamentos; eles mudam, as vezes, alguns comportamentos, mas o
conceito, a base e o respeito permanecem. [PESQUISADOR:] então, o ensino de sociologia ele é autônomo, para dar uma
formação crítica, ao passo que o aluno ele adquire também claramente a concepção de disciplina, de hierarquia e de
obediência, sem trazer nenhuma relação de descontinuidade no processo crítico? [PESQUISADO:] sim. tem algo que
acontece aqui, por exemplo: o aluno que pratica um ato de indisciplina, né, tem lá as classificações, se grave, se moderada,
se leve... e o professor comunica, ele formaliza uma espécie de queixa, relata o que aconteceu; ao aluno é dado o direito da
justificativa; então, eles desenvolvem, inclusive, uma habilidade da autodefesa, do argumento, então eles buscam estudar o
próprio manual. Eu recebo alunos de oitavo ano, do sétimo ano... é porque a gente não pode se envolver direto, porque eles
precisam fazer isso, né; mas eles buscam próprio manual e diz: oh, coordenadora, aqui no artigo tal tá dizendo isso; então
não, não chega a ser uma infração tal, é assim. Eu coloquei esse argumento... E aí eu disse: se é o que você entende ser
procedente, continue, a gente inclusive dá toda a liberdade, todo direito, isso é muito lindo, né; você poderá argumentar em
seu favor, você se justificar, você pedir desculpas, reconhecer o erro e... é algo que é trabalhado aqui. O que algumas
pessoas possam imaginar: mas é terrível isso... não! Tá ensinando o que é ser cidadão! Ser cidadão é isso, você não tem
que ser um cidadão perfeito, né, mas você precisa reconhecer o seu erro, corrigir; e se tiver que ser penalizado, aceite. São
as condições, escola é laboratório, né; dentro da sociologia eu digo que o maior laboratório não é o das ciências, das
pesquisas lá fora não; são esses aqui, laboratório de vidas; aqui você trabalha vidas, é a vida que faz a sua autodefesa, a
vida que reconhece o erro, a vida que corrige; lá fora é uma vida cruel. Então, aqui tem que ser laboratório. Ele não dá para
super proteger, porque é adolescente... sim, mas tem maturidade para entender o erro, se errou, vamos corrigir ou vamos
argumentar, vamos fazer um acordo. Então, isso é um ponto extremamente positivo.
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[PESQUISADO:] Tô no CPM desde a criação, esse é o nosso décimo quarto ano, durante esse processo a gente vem
fazendo uma construção; primeiro porque não é fácil fazer uma inserção entre uma estrutura civil (Sec [aqui se referindo à
Secretaria Estadual de Educação] e uma estrutura militar, que a primeira abordagem que se tem é que a Polícia, ela invadi
o espaço do outro, aí, inicialmente, não tem esse entendimento que é uma atividade conjunta. Enquanto coordenação, o
que a gente percebe é que o que havia escrito fazia uma reflexão direcionada à coordenação SEC; então, por mais que
façamos o serviço do Coordenador SEC, não havia uma normativa que nos assegurasse. O Colégio da Polícia Militar ele
admite até cinco coordenadores, no entanto, a gente sempre só teve um coordenador SEC, e um coordenador militar; e a
gente veio o tempo todo, trabalhando em conjunto, realizando, não só as funções que eram determinadas e especificadas
pela polícia militar, bem como realizando toda a atividade que era da SEC; durante esse processo a gente sentiu a
necessidade de uma normatização que delimitasse quais eram as missões do Coordenador PM, tendo em vista que: o
coordenador SEC realiza especificamente as atividades da Coordenação SEC; enquanto que o coordenador PM, ele
realizava: as demandas oriundas da PM, específicas por esse profissional, porque só daria para ser realizada por um
profissional da área Segurança Pública, pelo entendimento e a sua forma Armação em relação a polícia militar, mas, ao
mesmo tempo, ele trazia cumulativamente todas as atividades relacionadas a atividades SEC. Nos últimos tempos foi
provocado uma necessidade de uma normativa que descrevessem importância e as funções do Coordenador Militar; no
entanto, a resposta que a gente obteve é que não se tenha uma ideia de normatizar qual seria o papel do Coordenador do
militar, porque o objetivo não é esse, já que a gente vendo uma gestão compartilhada, o objetivo é que nós temos, nós
tenhamos aí, bem claramente, a presença, e a importância, de uma normativa que direciona o trabalho do pedagogo, desse
coordenador do Colégio da Polícia Militar, mas essa normativa não é para civil nem para militar, é para ambos; porque o
que se busca normatizar uma estrutura que notei as atividades desenvolvidas pelos coordenadores da rede, Independente
de serem militares ou não; mas enquanto militar a gente termina recebendo uma demanda maior, já que a gente tem como
grande objetivo levar adiante os pilares da nossa Corporação, que a hierarquia e disciplina; que divergem em certos pontos
do que a coordenação SEC tem em mente, porque a gente ainda tem vários resquícios, a gente ainda é visto, de algum
modo, como uma estrutura opressora, então, nos processos de dialogados, parece que a gente termina impondo aquilo que
é normativo, a gente termina impondo aquele que está escrito; o policial militar, enquanto o coordenador, ele tem uma linha
de seriedade, de cumprimento das missões que lhe são atribuídas, como algo muito certo. A gente costuma sempre: missão
dada, missão cumprida. Nem sempre a missão ela é cumprida da melhor forma, mas a gente cumpre! A gente não mede
esforços e nem carga horária para iniciar e terminar uma missão. O que acontece diferenciado em relação a rede SEC. E
durante esses anos em que esteve na coordenação, inicialmente a gente tinha uma série de problemáticas: primeiro
aquebrantar o coração dos nossos colegas professores, para que eles entendam que a Polícia Militar, ela é uma aliada no
processo de construção das aprendizagens; a presença da polícia militar não é opressiva, muito pelo contrário: é para
aassegurar a possibilidade de que o professor, ele exerça de fato, aquilo para qual ele foi contratado; o professor ele não foi
contratado para tirar o menino de sala, ele não foi contratado para se indispor por questões que não são vindas da sala de
aula, mas que o aluno traz o seu ambiente externo, até porque a gente entende que o aluno, ele é um indivíduo holístico,
ele precisa ser analisado dentro das estruturas educacionais como todo, ele quando entra na sala de aula, ele não deixa do
lado de fora da porta todas as problemáticas que são estruturais para sua formação, para quem ele pensa; para os seus
afetos idiossincráticos; mas infelizmente, quando a gente volta para o outro lado, que seria o lado da SEC, onde a gente
tem uma preocupação no ensino propedêutico, voltado para uma avaliação X, em que não há uma grande se a formação é
eficiente ou não, se o aluno aprende ou não, mas que eu preciso de índices; [trouxe questões contraditórias para reflexão] e
a gente não tem essa preocupação enquanto polícia militar. A nossa grande preocupação não é o índice; lógico que nós
queremos crescer, mas crescer de uma forma verdadeira, em que os nossos indivíduos eles sejam preparados, não apenas
para o ponte de trabalho, mas para a vida, para que ele tenha um processo reflexivo mais avançado, para que ele possa ver
além daquilo que ele é exposto, para que ele consiga sair das caixinhas que são pré-estabelecidas desde a antiguidade,
desde antes de Cristo, quando determina o que é, o que eu posso aprender e o que é que eu não posso aprender; e dentro
dessas caixas, eu só vejo aquilo que me é permitido; e a gente quer mostrar para o aluno que ele pode muito mais que isso.
As caixas podem ser rompidas, depende deles! E a gente incentiva e a gente dá condição, quando dizem que o seguinte:
que a gente tem uma postura de trazer o aluno em outro momento, que ele é responsabilizado pelo seu uniforme, por cortar
o cabelo; que isso só quem cobra, é a Polícia Militar! Mas dentro de que viés? Seria um mero capricho de reprodução do
militarismo? Lógico que não! Há toda uma filosofia pedagógica, que entende, que é trazer a responsabilidade para o
processo de maturação; por que o indivíduo, enquanto ele não se entende como a autonomia, tanto do processo de
produção do conhecimento na escola, quanto autonomia em sua casa, porque ele é antes de tudo um modificador de
opiniões; aquilo que a gente faz aqui na escola, ele se propaga para casa. Quantas vezes a gente ouve o pai dizer que o
filho mudou de opinião, o filho mudou de estrutura... e a gente vê isso acontecendo ao longo dos anos, apesar de todas as
agruras e dificuldades pelas quais nós passamos. A grande diferença é que se a gente se estabelece, em se SEC e militar,
é que: a SEC, ele tem um currículo, e a preocupação é o cumprimento do currículo; enquanto o militar, ele tem uma
preocupação, nesta largada, que é entender as mazelas que assolam... (a ciência entende que não é uma verdade, mas eu
discordo), a questão da inteligência emocional; que o individuo que não é preparado pra aprender, ele não vai aprender, e a
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gente tenta entender isso. O que acontece com essa criança, o que acontece com esse adolescente? Por que é que ele
vem arredio para a escola? Por que o uniforme dele vem amarrotado? Que a gente entende que apresentação pessoal, ela
é mais que um fator estético, ele é uma extração daquilo que vem por dentro! Quanto mais autoestima o indivíduo tem, mais
o exterior demonstra isso; quanto menos autoestima, mais o exterior demonstra isso. E a gente vivencia isso no dia-a-dia, e
a gente tem esse olhar apurado de perceber essas individualidades, quem nem sempre são capazes de serem observadas
na sala de aula pelo professor, nem sempre são capazes de serem observados pela coordenação SEC, mas a coordenação
PM ela tem essa preocupação, por que a gente costuma muito entender, que as funções que nos são atribuídas, a gente
tenta, de todas as formas, cumpri-la da melhor forma possível, e quando se trata de educação, o cumprimento dessa
missão é conseguir ver, dentro de um processo de coletividade, indivíduos; parece antagônico, mas não é. Preparar um
uma estrutura educacional para um grupo, quando eu não vejo que o grupo não é grupo. Porque quando eu coloco todos
esses indivíduos em sala de aulas, eu percebo que uns progridem e outros não. Temos hoje o maior número de
diagnósticos sobre TDH, depressão, dislexia, disgrafia, discalculia, e eram coisas que antes não eram vistas pelo Colégio
da Polícia Militar; até porque, nos seus primórdios, o aluno, quando matriculado, ele tinha que trazer um laudo de sanidade
física e mental, os pais até hoje assinam um documento se responsabilizando que o filho tá apto, mas na verdade ele não
está, porque as outras escolas, eles não acolhem, e eles acreditam que apesar de tudo que se imagina do que seja um
colégio da Polícia Militar, uma disciplina rígida, com estruturas lineares de ação, eles encontram aqui pouco de apago...
[referencia aos alunos] gostaríamos de ter muito mais, como já foi solicitado, uma sala de AE. Então, o Colégio da Polícia
Militar não cabe uma sala de AE. E como não caber uma sala de Atendimento Especializado, quando eu tenho público que
necessita desse atendimento? E a gente, enquanto coordenador militar, a gente consegue ver isso, porque a gente tá na
sala de aula; a gente não costuma ser um coordenador de gabinete; a gente não costuma ser um coordenador de
estatística; por que, em sua maioria, aquilo que está frio, mostrado dentro de um aspecto estatístico, e a gente entende
enquanto educador, que essas pesquisas quantitativas, elas, há muito tempo, deixaram de ser eficazes. Hoje a gente busca
uma postura de... etnográfica, em que o pesquisador, ele penetra no mundo do pesquisado, ele entende que não modifica,
mas ele entende como as coisas acontecem, para que ele possa lá na frente vislumbrar a possibilidade de intervenção. Nós
fizemos, dois anos seguidos, projetos aqui na escola, que era voltado pra isso, por que o nosso 6º ano, ele abre uma série
de vagas, e os alunos eles vêm oriundos das mais diversas realidades; temos alunos que vêm de escolas particulares, em
que os pais acompanham, e tem uma excelente formação; temos alunos de escolas municipais que não foram
alfabetizados, e a gente se choca. O que fazer com aluno não alfabetizado no 6º ano? Mas isso é a realidade do Brasil!
Então não adianta se chocar! O que adianta é que a escola nesse momento não pode dizer que não vai aceitar! Ela não
pode dizer que vai rechaçar; nesse momento é buscar estruturas, seriam estruturas sociais, de entender que esse indivíduo,
ele tem direito de fazer parte daquele processo... e quando eu não viabilizo, já hoje eu trabalho na educação inclusive, por
que eu permito que na minha sala eu tenha indivíduo com TDH; que tenha indivíduo com o espectro altista; eu tenho na
minha sala que é disgráfico, disléxico, que tem visão reduzida e a gente pergunta: quais são as ações sociais que nós
temos feitos para modificar esse processo... nada, mas eu sei. Então não fiz nada. Isso não é inclusão, isso é um processo
de permissividade, em que eu termino aleijando aquele aluno, com grande dificuldade, que não consegue acompanhar o
outro, e ele perde a sua identidade! Por que ele não pertencia ao universo pelo qual ele veio, por que ele não era aceito na
outra escola, por que é difícil pro gestor, por que baixa índices, e a gente trabalha o tempo todo encima de índices, encima
de números; e eu não consigo entender, enquanto estudante da pedagogia, não consigo entender (hoje eu estudo
neuropsicopedagogia e psicanálise clínica)... [intervenção do PESQUISADOR sobre a formação da pesquisada];
[PESQUISADO:] minha formação... eu sou formada... minha primeira formação foi língua portuguesa, na UPE; depois língua
inglesa; fiz educação física na UNIVASF; fiz letras e espanhola na Universidade Federal; fiz especialização na
Universidade de Pernambuco; e faço neuropsicopedagogia no Instituto Brasileiro de Formação; e faço psicoanálise clínica.
A neuropsicopedagogia e a psicoanálise elas surgiram na minha vida por uma necessidade de ver o quanto os alunos
sofriam; e eu costumo dizer, nas reuniões, que eu tenho contato com os pais, que a grande mazela não está nos livros, está
nas casas; porque há um abandono intelectual velado, em que é muito mais fácil dar um tablet, um telefone celular... ele
fala muito do processo da inserção da alfabetização digital; Mas será que nossos alunos efetivamente foram alfabetizados
digitalmente? Utilizar o tablet para assistir desenho ou manejar o Watzap isso não é está alfabetizado digitalmente, porque
esse processo digital ele passa a partir do momento em que o indivíduo consegue utilizar os aplicativos para melhorar sua
qualidade de vida; e a gente vê que o que ocorre exatamente o contrário: a qualidade de vida não tem sido aumentada; hoje
a gente tem problemas, no processo educacional, que é chocante! Sem imaginar que eu tenho crianças, que são... que
sofrem, que pensam... que fazem mutilação... autolesão, termo adequado, auto-lesão dos seus membros; e que elas são
depressivas, que pensam em cometer suicídio; será que uma criança com uma problemática tão exacerbada, que a fuga do
problema seja tão grande, que a morte seria uma solução? E a gente se fechando, enquanto educador, em que pontos
temos espalhado, em que pontos não temos conseguido trazer essa realidade social para sala de aula? [intervenção do
PESQUISADOR]: e o ensino de sociologia no ensino médio? Como é que tem sido trabalhado, no aspecto da sua aplicação
prática? [PESQUISADO:] Eu ainda vejo que nós poderíamos dar um valor maior; porque a gente se prende tanto as
avaliações externas e as avaliações externas elas focam em linguagem, especificamente língua portuguesa, a gente deixa
línguas estranhas segundo, e nas exatas? Aí matemática, a gente tem física, e biologia; enquanto que esses aspectos
filosóficos, sociológicos, que induzem o indivíduo a ter uma análise mais crítica da sua realidade, eles não recebem um
endosso tão grande; a gente tem? tem na escola; a gente tem livro didático, a gente tem um professor; mas eu acredito que
nós poderíamos fazer um desenvolvimento mais incisivo muito maior a partir disso; por que as discussões ainda são muitas
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caminhadas; a visão de mundo, não só de quem gerencia o processo, mas os que participam do processo, elas não são
motivadoras, eu diria que a palavra é essa; há uma preocupação tão grande de saber se o que os está sendo trabalhado vai
ser cobrado dentro de um processo propedêutico, especificamente o Enem, que todas as outras questões que seriam de
formação do indivíduo, que o capacitaria para ser mais reflexivo, ela deixa em algum momento de existir; se a gente
perguntar ao professor: você faz debate? Faço. A partir de que princípios? Ah, a gente trabalha assim. Então, assim: ele
tenta mais ainda o processo é bastante acanhado; acho que a gente teria possibilidade de explorar tanto a sociologia,
quanto a psicologia, dentro de uma vertente mais alargada, trazendo exatamente o que se busca hoje de um grande leitor,
que é esse processo de reflexão de ver a partir de que... e de muito adiante do que estão expostas nas linhas escritas.
[intervenção do PESQUISADOR com perguntas]: então, Andreia, terminada a sua narrativa, da toda a sua experiência na
coordenação, eu vou fazer uma pergunta, que é própria do objeto do meu trabalho, e aí pode ficar a vontade, pra você falar,
se for necessário eu farei algum tipo de pergunta complementar, se não você pode encerrar. A partir do ensino de
sociologia no ensino médio, previsto inclusive pelas normativas do MEC, o CPM, certamente, condensa isso dentro de cada
de cada ano do ensino médio, porém as estruturas estruturantes do CPM, elas são fundadas na disciplina, na hierarquia, na
obediência, o ensino de sociologia e o paradigma militar, eles se harmonizam, eles são capazes de se harmonizar, a
sociologia pode ser ensinada sem nenhum percalço do paradigma militar? Ou seja: existe uma autonomia para o ensino de
sociologia frente aos aspectos dos cerimoniais e simbolismo militares? [PESQUISADO]: toda a parte pedagógica, as
estruturas, os currículos, essa discussão ela fica só em nível pedagógico; a estrutura militar ela não interfere, desde que
não seja uma atividade que nos causa um choque, o professor ele tem plena liberdade de trabalhar o seu currículo. O
currículo vem, ele adapta, ele trabalha nas ACs, ele tem orientação hoje especificamente da coordenadora pedagógica, e
ele tem liberdade de trabalhar... não há uma censura do que ele vai trabalhar, do que está no livro dele; ele tem liberdade
de explorar tudo aquilo que ele ache pertinente, principalmente produtivo em termos de desenvolvimento dos aspectos
sociológicos com seus alunos dentro da faixa etária.

Questionário de Pesquisa
O presente questionário tem como fundamento metodológico compreender e evidenciar como os
alunos do 3º ano do Ensino Médio do Colégio da Polícia Militar em Juazeiro percebem conceitos e
interpretam os conteúdos da Disciplina de Sociologia em meio aos símbolos e cerimônias da
hierarquia e da disciplina militares.
1.

O seu ingresso no Colégio da Polícia Militar em Juazeiro foi dentro da cota de filho de:
1–
Militar ou PM 2 –
Servidor Público Civil da PM/CBMBA ou da SEC
3–
Comum

2.

Quem optou por você estudar no Colégio da Policia Militar em Juazeiro?
1–
opção minha 2 –
opção de pai 3 –
opção de mãe 4 –

3.

Indique sua identidade étnico-racial
1Preta
2–
Parda

4.

Indique seu sexo: __________________________________________

5.

Indique o Grau de Escolaridade de cada um de seus pais ou responsáveis
1 - Pai: Sem Escolaridade
Fundamental I
Fundamental II
Ensino Médio
2 - Mãe: Sem Escolaridade
Fundamental I
Fundamental II
Ensino Médio
3 - Resp: Sem Escolaridade
Fundamental I
Fundamental II
Ensino Médio

3–

Branca

4–

Professor

opção de pai/mãe 3 –

Indígena

6.

Indique a sua condição socioeconômica, a partir da faixa de renda mensal de sua família
1Até 1 salário mínimo (até R$ 998,00 inclusive).
2Acima de 1 a 2 salários mínimos (de R$ 1.000,00 até R$ 1.996,00 inclusive).
3Acima de 2 a 5 salários mínimos (de R$ 2.000,00 até R$ 4.990,00 inclusive).
4Acima de 5 a 10 salários mínimos (de R$ 4.991,00 até R$ 9.980,00 inclusive).
5Acima de 10 salários mínimos (acima de R$ 9.981,00 inclusive).

7.

Indique seu interesse pela formação do ENSINO no Colégio da Polícia Militar em Juazeiro
1Preferência pela carreira militar ou pela atividade policial
2Preferência por uma formação militarizada no ensino médio
3Preferência por uma educação de ensino médio mais qualificada
4 - Outras (opções):
Disciplina e hierarquia
Uniforme militar
Símbolos militares

5–

4–

Cidadão

opção de outro familiar

Amarela

Ens Superior
Pós-Graduado
Ens Superior
Pós-Graduado
Ens Superior
Pós-Graduado

Cerimônias militares

8.

Qual das disciplinas indicadas abaixo, estudadas no ensino médio do CPM, você tem mais interessse?
1 - Área de Linguagens:
Português
Inglês
Educação Física
Artes
2 - Área de Ciências Exatas e da Natureza:
Matemática
Química
Física
Biologia
3 - Área de Ciências Humanas:
Filosofia
História
Geografia
Sociologia

9.

Indique seu grau de satisfação com a disciplina de sociologia no CPM
1Pouco satisfatória, por quê?___________________________________________________________________________
2Satisfatória, por que?________________________________________________________________________________
3Muito satisfatória, por que?___________________________________________________________________________
4Não satisfatória, por que?_____________________________________________________________________________

10. Os conteúdos de sociologia no Colégio da Polícia Militar em Juazeiro significaram para você refletir:
1De forma crítica a sociedade 2 – Criticamente as instituições sociais 3 –
de maneira crítica a educação

outros

11. Como você avalia o ensino de sociologia no CPM?_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
12. Como você avalia seus conhecimentos em Sociologia, a partir dos conteúdos estudados no CPM?
1Ruim
2–
Regular
3–
Bom
4–
Ótimo
5–
Excelente

1

Questionário de Pesquisa
13. Os conteúdos de sociologia, entre símbolos de hierarquia e de disciplina e entre cerimoniais militares do CPM, são:
1Perfeitamente inter-relacionados
2Impossíveis de ser relacionados
3Compatíveis com os símbolos e cerimoniais militares
4Incompatíveis com os símbolos e cerimoniais militares
5Indiferentes
14. Em relação à prática de sala de aula durante todo o ensino médio do CPM, seus professores da disciplina sociologia:
1Estimularam a refletir e a debater criticamente os conteúdos, com estranhamento e desnaturalização de problemas sociais
2Não estimularam os alunos a refletir criticamente os problemas sociais nem a debater os assuntos em sala de aula
3Apenas apresentaram os conteúdos, sem promover debates sobre os temas abordados em sala de aula
4Não favoreciam a compreensão dos conteúdos, nem estimulavam os alunos a desenvolver pesquisas sociológicas
5Nunca aplicaram os processos de estranhamento e desnaturalização para compreender e debater questões sociais
15. Em geral, durante todo o ensino médio, no CPM, o que você aprendeu e vem aprendendo nas aulas de Sociologia:
1É completamente inútil para a vida, por não se aplicar à realidade em que você está inserido
2Não tem nenhuma importância para o que lhe interessa, enquanto pessoa que busca formação e cidadania
3São conteúdos úteis para a vida e podem ser aplicados integralmente à cultura da educação militarizada
4Tem tudo a ver com o que você aprendeu na escola militar e será útil para o seu futuro como pessoa
5Pode ser integralmente utilizado para imaginar sociologicamente e melhor compreender os problemas sociais do dia-a-dia
16. Ainda sobre as aulas de sociologia, quando você tem dificuldade para compreender os assuntos, é por que sobre:
1 - A Sociologia: Não estuda a disciplina
Não gosta de sociologia
Não consigo compreendê-la
É difícil de entender
2 - O Professor: Não gosta do professor
Ele não domina a matéria
Não tem boa didática
Não explica bem o assunto
3 - A Escola Militar: Não favorece
Prejudica na compreensão
Dificulta com cerimoniais militares Não permite refletir
4 - Hierarquia /Disciplina: Não permite reflexão crítica
A Obediência tem primazia
Não permite polemizar temas sociais
17. Indique sua compreensão sobre a imaginação sociológica, a partir dos conteúdos de sociologia vistos no ensino médio do CPM:
1É a técnica de imaginação do senso comum sobre os objetos e problemas sociais de uma comunidade
2É um neologismo sociológico de conexão racional da experiência do indivíduo com as instituições sociais
3É a consciência ingênua das pessoas que defendem um pensamento sobre as instituições sociais de seu lugar
4É a percepção do homem comum sobre a realidade superficial da vida cotidiana na qual participa como cidadão
18. A “padronização” referente ao uso correto e adequado do cabelo, as práticas rotineiras, os gestos, as palavras características e os
jargões do linguajar militar fazem parte da rotina no dia-a-dia do CPM, mas também:
1Contribuem para melhor compreender princípios fundamentais da formação intelectual
2Facilitam na melhor compreensão de valores essenciais da formação da cidadania
3Confundem a maneira correta de compreender princípios fundamentais da formação intelectual
4Confundem a maneira correta de compreensão dos valores essenciais na formação da cidadania
5Não atrapalham e em nada dificultam a formação de uma consciência crítica sobre questões sociais
19. A Hierarquia, a Disciplina e a “padronização” de modelos comportamentais de obediência da Escola Militar:
1Não influenciam em nada no momento de focar em projetos pessoais ou outras escolhas vocacionais
2Influenciam bastante nas nossas escolhas vocacionais e demais projetos de realização pessoal
3São apenas complementares no amadurecimento dos ideais de profissão e de estilo de vida
4Ajuda na autodisciplina e é um suporte na preparação para a vida em todos os sentidos
5São ferramentas que estimulam a competitividade entre pessoas em qualquer ambiente da vida
20. Indique seus planos e uma profissão de sua escolha, após concluir o ensino médio?_____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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IMAGENS DA REALIDADE DIÁRIA DO COLÉGIO DA POLÍCIA
MILITAR ALFREDO VIANNA

Frente do Colégio da Polícia Militar Alfredo Vianna às 06h12min

Fotos realizadas durante uma das observações de campo de Pesquisa

Chegada do Veículo Escolar para Desembarque dos Alunos às 06h20min

15

IMAGENS DA REALIDADE DIÁRIA DO CPMAV

Alunos Aglomerados no Portão da Entrada Principal do CPMAV (parte externa e interna)

IMAGENS DA REALIDADE DIÁRIA DO COLÉGIO DA POLÍCIA
MILITAR ALFREDO VIANNA
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1. FINALIDADE
O Manual das Escolas Cívico-Militares tem como finalidade orientar os entes federativos,
participantes do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim), no tocante à
implantação e ao funcionamento das Escolas Cívico-Militares (Ecim).

2. OBJETIVO
Permitir a gestão de excelência das Ecim nas áreas educacional, didático-pedagógica
e administrativa, contribuindo para a educação integral, a formação e o desenvolvimento
humano global dos alunos e para a melhoria da Educação Básica do Brasil.

3. CONSTITUIÇÃO
■ Regulamento das Ecim
■ Projeto Político-Pedagógico
■ Projeto Valores
■ Normas de Apoio Pedagógico
■ Normas de Avaliação Educacional
■ Normas de Psicopedagogia Escolar
■ Normas de Supervisão Escolar
■ Normas de Gestão Administrativa
■ Normas de Conduta e Atitudes
■ Normas de Uso de Uniformes e de Apresentação Pessoal dos Alunos
■ Cartilha para os Responsáveis

4. ORGANIZAÇÃO

4.1 Supervisão Geral
■ Aroldo Ribeiro Cursino – Subsecretário de Fomento às Escolas Cívico-Militares

4.2 Elaboração
■ Cleber Borges dos Santos – Coordenador-Geral de Desenvolvimento
Didático-Pedagógico

4.3 Projeto gráfico e diagramação
■ Anaís Almeida de Siqueira
■ Caroline Menezes Coutinho

MANUAL DAS ESCOLAS CÍVICO - MILITARES
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4.4 Revisão
■ Giulliana Pantuzzo

4.5 Colaboração
■ Adirce Juliana Alves de Sena
■ Eliane Vieira de Assis
■ Francisca das Chagas Soares Reis
■ Marcelo Elias dos Santos
■ Marialba da Glória Garcia Carneiro
■ Marta Vânia Ayres de Lima Braga
■ Sonia Regina dos Santos
■ Taissa Agricola dos Santos Andrade

4.6 Sugestões
O Manual foi apresentado e discutido durante a 1ª Capacitação dos Profissionais
Participantes do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, realizado no período
de 10 a 13 de dezembro de 2019, em Brasília/DF, recebendo sugestões durante e após o
evento para o seu aperfeiçoamento até a sua versão final.
A relação dos participantes do referido evento encontra-se no Anexo A.

5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
O Manual das Ecim foi construído, democraticamente, pelo MEC, com a participação
de representantes das redes estaduais e municipais de educação.
Em virtude da dimensão continental do Brasil e de suas especificidades regionais, o
Manual buscou atender a essa diversidade, porém se mantendo fiel à sua filosofia de
trabalho.
Esse documento será utilizado no Programa Piloto, em 2020, e, durante a implantação
das Ecim, para o constante aperfeiçoamento de seu conteúdo, receberá revisões, por meio
de sugestões dos participantes do Pecim e de todos aqueles que buscam a melhoria da
qualidade da educação no Brasil.
Dessa forma, essas revisões periódicas buscarão aproximar os conceitos do Manual à
realidade das Ecim, considerando as características e as peculiaridades de cada região
do país.
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REGULAMENTO
DAS ESCOLAS
CÍVICO-MILITARES

NORMAS DE USO DE UNIFORMES E
DE APRESENTAÇÃO PESSOAL DOS
ALUNOS

MANUAL DAS ESCOLAS CÍVICO - MILITARES | NORMAS DE USO DE UNIFORMES E DE
APRESENTAÇAO PESSOAL DOS ALUNOS
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MANUAL DAS ESCOLAS CÍVICO - MILITARES | CARTILHA PARA OS
RESPONSÁVEIS
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