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RESUMO

Como ocorrem os processos formativos de policiais militares que realizam atividades
pedagógicas? Como uma instituição de ensino militar possibilita o desenvolvimento
docente de profissionais que não passaram por um curso de licenciatura? Qual o
sentido da docência daqueles que assumem a função que tem por base a sua
experiência? São estas questões que mobilizam esta pesquisa engajada, imersiva e
intervencionista na formação técnica-pedagógica dos docentes que atuam como
instrutores e monitores militares nos Colégios da Polícia Militar da Bahia (CPM).
Portanto, objetiva-se identificar os critérios de seleção dos policiais militares para
ingresso no quadro de docente da disciplina Instrução Militar (IM), problematizando:
De que maneira os instrutores e monitores militares desenvolvem os conhecimentos
pedagógicos para lecionar na educação básica? Assim, a metodologia utilizada na
investigação está ancorada nos pressupostos da pesquisa participante, pautada na
horizontalidade e construção coletiva a partir da formação e conhecimentos
pedagógicos à docência de IM nas 13 unidades do CPM. As bases teóricas que
sustentam essa pesquisa estão caracterizadas a partir das categorias: Jesus (2011);
Nogueira (2014); Kirsch (2013) no contexto do Colégio da Polícia Militar e a
disciplina instrução militar; Perrenoud (1999, 2000), Nóvoa (1992, 2002), Pimenta
(2012), Freire (1985; 1987; 1989; 2016), Tardif (2014), Libâneo (2010; 2013; 2015)
uma discussão sobre formação de professor, processos formativos e saberes
necessários à pratica docente; Brandão (2006), Severino (2016) para uma reflexão
sobre a pesquisa participante. O processo de mergulho às caraterísticas da que
compõem e constitui o quadro docente do IM/CPM tratados na pesquisa possibilitou
a construção de tessituras formativas na dimensão do desenvolvimento de
competências e habilidades para o ensino materializado em um Ebook Pedagógico,
enquanto recurso norteador das ações e das práticas ao exercício profissional dos
docentes militares que ministram o componente curricular Instrução Militar.
Palavras-chave: Processo formativo. Formação docente. Colégio da Polícia Militar.
Instrução Militar.
ABSTRACT

How do the formative processes of military police officers who carry out pedagogical
activities take place? How does an institution of military education enable the
teaching development of professionals who have not undergone a degree course?
What is the meaning of the teaching of those who assume the function based on their
experience? It is these questions that mobilize this engaged, immersive and
interventionist research in the technical-pedagogical training of teachers who act as
instructors and military monitors in the Military Police Schools of Bahia (CPM).
Therefore, the objective is to identify the criteria for the selection of military police
officers for admission to the Military Instruction (IM) teaching staff, in order to: How do
military instructors and instructors develop pedagogical knowledge to teach basic
education? Thus, the methodology used in the research is anchored in the
presuppositions of the participant research, based on horizontality and collective
construction from the training and pedagogical knowledge to the teaching of IM in the
13 CPM units. The theoretical bases that support this research are characterized by
the categories: Jesus (2011); Nogueira (2014) in the context of the College of Military
Police and the discipline of military instruction; Perrenoud (1993, 2002), Nóvoa
(1992, 2002), Pimenta (2012), Freire (1998), Tardif (2017), Libâneo (2010; 2013;
2015) a discussion about teacher training, training processes and teaching practice;
Brandão (2006), Sreeck (2006), Severino (2016) for a reflection on participant
research. The process of diving into the characteristics of the one that compose and
constitutes the teaching staff of the IM / CPM treated in the research made possible
the construction of formative measures in the dimension of the development of skills
and abilities for teaching materialized in a Digital Pedagogical Portfolio, as a guiding
resource of actions and of the practices to the professional exercise of the military
teachers who teach the curricular component Military Instruction.
Key words: Formative process. Teacher training. College of the Military Police.
Military Instruction.
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ANEXO
INTRODUÇÃO

O Colégio da Polícia Militar da Bahia (CPM) é uma rede de instituições de
ensino da Educação Básica, administradas pela Polícia Militar da Bahia (PMBA),
instituição destinada à manutenção da ordem pública e a Secretaria de Educação.
Estas unidades de ensino são frutos de um Termo de Cooperação Técnico
pedagógico1, Convênio nº 018/2015, entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP)
e a Secretaria Estadual de Educação (SEC). O CPM possui em sua gênese a oferta
de educação pública lastreados nos princípios da hierarquia e disciplina, e
proporcionam educação básica nas etapas escolares de ensino fundamental e
médio, sendo que a educação infantil fica sob a responsabilidade do Centro
Municipal de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças2(CMEI), conhecida por
Creche da Polícia Militar, sendo administrada pela Secretaria Municipal de Educação
(SMED) em convênio com Polícia Militar da Bahia (PMBA).
Na Bahia, existem treze3 unidades escolares (Conforme Quadro 1), sendo
quatro localizadas na capital e nove no interior do estado.
Quadro 1 – Decreto de criação dos Colégios da Polícia Militar da Bahia.
ORD

UNIDADE DE ENSINO

DECRETO DE CRIAÇÃO

01

CPM DENDEZEIROS

16.765 de 09 de abril de 1957

02

CPM LOBATO

7.685 de 22 de dezembro de 1996

03

CPM ITABUNA

9.382 de 30 de março de 2005

1

Convênio nº 018/2015 – Convênio de Cooperação Técnica que entre si celebram a Secretaria da
Educação e a Secretaria da Segurança Pública com Interveniência da Polícia Militar da Bahia. 2 Ao
que consiste, a educação infantil apenas é ofertada na cidade de Salvador – Bahia, através do
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nossa Senhora das Graças, comumente conhecida por
Creche da Polícia Militar, sendo administrada pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) em
convênio com Polícia Militar da Bahia (PMBA). O CMEI foi fundado em 14 de outubro de 1991 pela
Secretaria do Trabalho e Ação Social – SETRAS, em parceria com a Polícia Militar da Bahia – PMBA,
para atender crianças até seis anos, filhos ou dependentes de militares e de civis. Em 2008, com a
municipalização da Educação Infantil, o CMEI passou a ser administrado pela Secretaria Municipal de
Educação - SMED em convênio com Polícia Militar da Bahia – PMBA.
3
No Diário Oficial da Bahia, de 07 de dezembro de 2017, foi assinado o aditivo ao Termo de
Cooperação Técnica-pedagógico ampliando o quantitativo de unidades conveniadas, acrescentando
o Colégio Estadual Dona Leonor Calmon e criando, assim, mais um Colégio da Polícia Militar: o CPM
Cajazeiras, totalizando quatorze unidades conveniadas na Bahia. No entanto, ressaltamos que esta
pesquisa aplicada foi realizada anterior à criação do CPM Cajazeiras, deste modo, no decorrer do
texto iremos fazer alusões apenas às trezes unidades constadas no Quadro 01.

04

CPM FEIRA DE SANTANA

9.383 de 30 de março de 2005

05

CPM VITÓRIA DA CONQUISTA

9.833 de 21 de fevereiro de 2006

06

CPM ILHÉS

9.834 de 21 de fevereiro de 2006

07

CPM RIBEIRA

9.835 de 21 de fevereiro de 2006

08

CPM JUAZEIRO

9.836 de 21 de fevereiro de 2006

09

CPM CANDEIAS

9.994 de 28 de abril de 2006

10

CPM ALAGOINHAS

9.995 de 02 de maio de 2006

11

CPM JEQUIÉ

10.041 de 04 de julho de 2006

12

CPM TEIXEIRA DE FREITAS

10.087 de 12 de setembro de 2006

13

CPM LUÍZ TARQUÍNIO

10.087 de 12 de setembro de 2006

Fonte: Autora, 2017.

É importante contextualizar que os Colégios da Polícia Militar e a Creche da
Polícia Militar estão sob a coordenação do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP),
através da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar (CCPM), órgão da
estrutura do Sistema de Ensino da Polícia Militar, responsável pela gestão,
supervisão e administração técnica dos CPM.
A primeira Unidade Escolar, a época Colégio Estadual da Polícia Militar
(CEPM), foi instituída através do Decreto Estadual de nº 16.765, publicado no Diário
Oficial de 09 de abril de 1957. Assim, de acordo com o art. 2º, do decreto de criação,

o objetivo primordial do colégio era “[...] propiciar a instrução aos filhos de policiais
militares e civis servidores públicos federais, estaduais e municipais, em
consonância com os programas do Ministério de Educação” (BAHIA, 1957, § 2º). A
criação de um colégio sob a administração da Polícia Militar, como elucida Jesus
(2011, p. 53), possibilita dar “[...] prosseguimento a uma tradição das forças militares
no Brasil: criar e manter instituições militares de ensino com o objetivo de atender
aos filhos dos próprios militares”. No entanto, com o decorrer do tempo, passou a
atender também a comunidade civil, o que possibilitou ao jovem cidadão, conhecer a
filosofia, estrutura e cultura militar.
Corroborando com este pensamento, Nogueira apresenta um histórico da
educação militar no Brasil e afirma que a educação militar “[...] exerce a função de
preparar seus alunos, tanto para as carreiras militares, quanto para o exercício nas
diversas profissões e funções públicas civis, sempre transmitindo e preservando os
valores éticos, históricos e culturais da Instituição” (NOGUEIRA, 2014, p. 41).
Neste contexto, notamos que o CPM passou a desempenhar um papel
relevante na Corporação Polícia Militar, pois muitos alunos ingressam na carreira
policial-militar e levam para a profissão os ensinamentos do militarismo.
O CPM tem por finalidade, conforme dispõe o Regimento Escolar, “a
execução da política de educação do Estado da Bahia, definida no Plano Estadual
de Educação e nas políticas educacionais estabelecidas pelo Comando Geral da
Polícia Militar da Bahia, através do Instituto de Ensino e Pesquisa, bem como das
políticas públicas realizadas pela Secretaria da Educação” (BAHIA, 2016), assim, o
Colégio da Polícia Militar possui sua estrutura, administrativa, didática e disciplinar,
definidas no seu Regimento.
Vale constar que o corpo docente dos Colégios da Polícia Militar é constituído
por professores pertencentes ao quadro da SEC e por policias militares que são
denominados instrutores (aquele que desempenha a atividade de docência nas
instituições de ensino no âmbito da Polícia Militar) e/ou monitores (que é o militar
que auxilia o instrutor no planejamento, preparação, orientação, controle e avaliação
da instrução), sendo que estes policiais, após nomeação em Boletim Geral
Ostensivo, prestam serviço à unidade escolar designada. Apresentamos, no entanto,
que além do ensino formal, o CPM oferece a disciplina Instrução Militar4, que é
ministrada exclusivamente por policiais militares (oficiais e praças) e aborda de
forma geral noções de Cidadania, Ordem Unida, a Constituição Federal, Regimento

Militar, direcionando fundamentalmente para a identificação da cultura policial militar,
como objetivo de “despertar vocações para a carreira na Corporação” (PMBA, 2015,
p. 22). Alinhado neste entendimento, de acordo com art. 2º do decreto de criação da
primeira Unidade Escolar, Decreto nº 16.765, a Instrução Prática que corresponde a
Instrução Pré-Militar, Militar, Educação Moral e Cívica e Educação Física será
conduzida conforme “os regulamentos e instruções adotados nos colégios militares
do Exército [...] sendo ministrada aos alunos habilitando-os, não apenas para
formaturas e desfiles, como também [...] para fins de quitação militar”. Notamos, no
contexto de criação dos colégios, que a finalidade inicial/tradicional das instruções
4

É importante ressaltar que não há uma padronização sobre o nome da disciplina. Assim, cada
Colégio atribui uma nomenclatura: Instrução Militar, Instrução Pré-Militar, Instrução Básica Militar,
Instrução Policial Militar, porém registramos que o Regimento Escolar dos Colégios da Polícia Militar
(2016), no art. 125, utiliza o termo Instrução Geral e Pré-militar. No entanto, para fins de estudo neste
trabalho, optou-se por Instrução Militar, nomenclatura utilizada pela Coordenação dos Colégios da
Polícia Militar (CCPM).

militares é o despertar dos alunos a “vocação” para seguir a carreira militar, porém,
com o decorrer do tempo este objetivo vem sendo ressignificado, para atender as
demandas sociais.
O interesse pelo tema resultou das observações decorrentes da atuação
profissional como professora do ensino fundamental e médio no CPM Ribeira, e
Coordenadora Pedagógica do ensino fundamental do CPM Dendezeiro. Como
policial militar, pude constatar que o curso de formação não tem por objetivo habilitar
o policial militar para a docência da rede CPM, e neste contexto, foi possível
perceber que muitos instrutores/monitores, sem formação na área de educação,
apresentavam à coordenação as dificuldades que enfrentavam para planejar e
desenvolver as suas aulas, pela falta de suporte teórico, didático e metodológico que
os conduzissem na organização do processo de ensino. Neste movimento, buscava
compreender como estes policias mobilizavam saberes necessários à prática
docente, sem ter passado por um processo de formação que o habilitassem e
permitissem compreender as dinâmicas da sala de aula.
Sobre este aspecto, foi importante reportar à Perrenoud quando aponta os
dilemas e levanta as dificuldades encontradas por quem assume uma sala de aula.
O autor discorre sobre as competências para ensinar, ao passo que postula a
competência como a capacidade de mobilizar conhecimentos a fim de se enfrentar
uma determinada situação. Para o autor a “[...] competência é a faculdade de
mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, informações

etc.), para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações”.
(PERRENOUD, 1999, p. 30).
Pautadas nestas discussões, uma das indagações que motivou a pesquisa é
o fato de a atividade de docência do componente curricular Instrução Militar ser
realizada por policiais, sem a necessidade que este profissional tenha formação em
nível superior na área de educação. A reflexão sobre o tema nos conduziu a análise
dos componentes curriculares dos cursos que integram a rede de ensino da PMBA,
e assim, notamos que nos Cursos de Formação, Aperfeiçoamento, Especialização,
Capacitação e Qualificação da Polícia Militar da Bahia, não há nenhum componente
curricular na área da educação, que certifique o policial militar ao exercício da
docência da Educação Básica. É imperativo que o ensino de uma disciplina tão
específica precisa ser ministrada por um militar, mas será que estes instrutores e
monitores possuem formação e conhecimentos pedagógicos adequados para
lecionar na educação básica?
Assim, notamos que o curso de formação do policial militar, não há preparo
para as práticas pedagógicas e o ensino formal escolarizado da instrução militar,
enquanto componente curricular oficial do CPM, uma vez que o desenvolvimento de
habilidades e competências do curso de formação é focado na atuação inerente da
profissão da segurança pública, não dialogando com atividade docente e/ou
instrucional pedagógica, extrapolando e criando uma lacuna nas questões técnico
pedagógicas da mediação dos saberes, problemas institucionais organizacionais,
mediação de conflitos e formação para além dos muros da escola. Neste sentido, se
apresenta como contexto real que mobiliza os processos da investigação engajada,
a distância da formação militar às práticas docentes na educação básica, no que
concernem as metodologias de ensino, desafiando a compreensão e norteando a
investigação a partir da seguinte questão: De que maneira os instrutores e monitores
militares desenvolvem os conhecimentos pedagógicos para lecionar na educação
básica?
Esta questão nos mobiliza a compreensão de que o professor não é um mero
transmissor de conhecimentos e informações técnicas, Libâneo, por exemplo,
acrescenta que a relação entre professor, aluno e matéria é dinâmica, assim sendo,
a atividade de ensino precisa ser entendida como um “processo coordenado de
ações docentes [...] que requer uma estruturação dos vários momentos de
desenvolvimento da aula ou unidade didática” (2013, p. 82). E nesta perspectiva,

empreendemos que ensinar exige uma atenção especial aos aportes teóricos,
didáticos e metodológicos que aliados às especificidades de cada lugar, de cada
sala de aula, criam situações que trazem à baila a reflexão sobre as práticas
pedagógicas e sobre o processo de ensinar.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei 9394/96, em seu art. 62,
pontua que “[...] a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena [...]”. Assim, vale à
reflexão de Floden e Buchmann apud Carneiro (2015, p.651) quando afirmam que
“ensinar é algo que qualquer um faz em qualquer momento, não é o mesmo que ser
um professor. Ser um professor implica lidar com outras pessoas (professores) que
trabalham em organizações (escolas) com outras pessoas (alunos) para conseguir
que estas pessoas aprendam algo (se eduquem)”.
Desta forma, por evidenciar a importância da formação acadêmica para a
melhoria da prática pedagógica dos policias militares e compreender que esta
implica no conhecimento e no debate das nuances que envolvem o colégio militar,
exigindo um aprofundamento de estudos sobre suas características e
especificidades, emerge como propositiva de intervenção aplicada, o projeto: (IN)
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES: UMA EXPERIÊNCIA FORMATIVA APLICADA
DOS INSTRUTORES E MONITORES DOS COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR DA
BAHIA constituido no programa de Pós-graduação Mestrado Profissional Gestão e
Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC), da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), desenvolvido a partir das ações do Grupo de Pesquisa Geotecnologias,
Educação e Contemporaneidade (GEOTEC), que possibilitou refletir sobre as
práticas pedagógicas e criar estratégias de ensino para o desenvolvimento das
atividades do componente curricular Instrução Militar.
É importante compreender que o título do trabalho remete à formação dos
profissionais que atuam enquanto policial militar e professor no Colégio da Polícia
Militar da Bahia, caracterizando em uma formação em exercício que exige
conhecimento tácito específico da cultura militar, que nasce no interior das práticas
do indivíduo. Portanto, esta investigação apresenta o movimento de “introdução” do
policial militar no ambiente pedagógico, o “(in) formação”, neste contexto, traz
imiscuída a ideia de uma formação que surge de dentro para fora, ou seja, revela a
formação docente enquanto uma outra atividade a ser desenvolvida “internamente” e
“inserida” no contexto das práticas, para além das atividades do cotidiano.

Conferimos, nesta proposta, que este policial militar está imerso em uma nova
atividade, para além da profissional de segurança pública, a tarefa de ensinar. Assim,
o objetivo geral do estudo é compreender a formação acadêmica dos policiais
militares docentes que atuam como instrutores e/ou monitores de Instrução Militar,
observando as estratégias e práticas que desenvolvem para o exercício da docência
nos Colégios da Polícia Militar e promover um processo formativo visando atender
as peculiaridades da formação docente militar. Tal objetivo se desdobra nos
seguintes objetivos específicos: Analisar os documentos normativos que versam
sobre o Colégio da Polícia Militar, possibilitando a compreensão da estrutura,
finalidade e funcionamento das unidades escolares; Examinar as práticas e
metodologias de ensino utilizadas pelos instrutores e/ou monitores em sala de aula e
a sua concordância com a proposta escolar; Identificar os critérios de seleção dos
policiais militares para ingresso no quadro docente da disciplina Instrução Militar;
Realizar um processo formativo que possibilite contribuir com a formação dos
policiais militares docente dos treze CPM, desenvolvendo estratégias e práticas
formativas dialógicas entre a experiência e os saberes/conhecimentos pedagógicos
essenciais ao processo de ensino e aprendizagem, visando produzir de forma
colaborativa as normatizações da disciplina Instrução Militar; Construir, a partir da
colaboração dos sujeitos escolares do CPM, um Ebook Pedagógico apontando as
orientações e estratégias para as aulas da disciplina Instrução Militar, com vista à
aquisição de suporte teórico e prático para o desenvolvimento das atividades dos
docentes.
Para atingir os objetivos deste trabalho, foi necessário um aprofundamento
conceitual sobre os saberes docentes, processos formativos, estratégias e práticas
pedagógicas, a fim de compreender as nuances da formação do policias militares
dentro da estrutura de ensino da Polícia Militar. Assim, como fulcro teórico e
comprobatório da teoria na prática, utilizamos na discussão a documentação legal
que rege e valida às ações gerenciais e pedagógicas do CPM como unidade escolar
pertencente à rede pública do Estado da Bahia, como: Decretos Estaduais, Diretriz
Educacional, Diretriz Geral de Ensino, Regimento Escolar dos Colégios da Polícia
Militar da Bahia, Convênio de Cooperação Técnica, Leis e Portarias. Por
conseguinte, as categorias de análise são dialogadas com autores como Jesus
(2011); Nogueira (2014); KIRSCH (2013) no contexto do Colégio da Polícia Militar e
a disciplina instrução militar; Perrenoud (1999, 2000), Nóvoa (1992, 2002), Pimenta

(2012), Freire (1985; 1987; 1989; 2016), Tardif (2014), Libâneo (2010; 2013; 2015)
uma discussão sobre formação de professor, processos formativos e saberes
necessários à pratica docente; Brandão (2006), Severino (2016) para uma reflexão
sobre a pesquisa participante.
Assim, a estrutura deste Relatório Técnico será composta por quatro seções.
A primeira “Estratégias e práticas pedagógicas: a formação do Instrutor Militar em
exercício” propõe uma discussão teórica sobre a docência e a atuação dos policiais
militares em ambientes educacionais, compreendendo a estrutura e funcionamento
dos Colégios da Polícia Militar da Bahia, preconizando uma articulação entre a
experiência profissional e os processos formativos.
Os “Saberes necessários à atividade docente: contribuições do processo
formativo e da experiência profissional” compõe a segunda seção deste relatório,
possibilitando uma reflexão acerca dos saberes pertinentes as atividades de
docência desempenhada pelos policiais militares, evidenciando os conhecimentos e
saberes considerados fundamentais para o exercício da docência, buscando
identificar as contribuições da formação militar e da experiência profissional para a
indicação daquele repertório de saberes e conhecimentos.
Na terceira seção serão elucidados os caminhos metodológicos trilhados
nesta investigação, onde serão apresentadas as questões teórico-metodológicas em
que esta pesquisa está ancorada: os sujeitos, características do lócus, imersão,
engajamento que são próprios do grupo social aqui investigado, criando as métricas
e apresentando os critérios que constitui a propositiva (uma proposta ativa e
continua) formativa denominada “Curso de Formação Técnico-Pedagógica dos
Instrutores e Militares dos Colégios da Polícia Militar da Bahia - CPM/BA”, ação
aplicada esta que visa contribuir com a formação dos policiais militares, mediando
práticas pedagógicas ao exercício profissional dos docentes da disciplina Instrução
Militar. Assim, será abordado o caminho percorrido durante o curso de Formação
Técnico-Pedagógica dos Instrutores Militares dos Colégios da Polícia Militar da
Bahia e será realizada a análise dos dados a partir das ações do curso e a
construção colaborativa do Ebook Pedagógico com as orientações que normatizam
as práticas pedagógica da disciplina Instrução Militar no CPM.
Destarte, analisamos os dados coletados a partir da relação entre os cursistas
e a proposta de intervenção construída e institucionalizando uma política formativa
que traz ao centro de debate a formação continuada e em exercício dos profissionais

que atuam em toda estrutura educacional da PMBA, refletindo sobra a necessidade
de constante avaliação, formação e execução de propostas que visem o
desenvolvimento de suporte teórico e prático no desenvolvimento de habilidades e
competências para a docência, enquanto legado social.
Na quarta seção, “Para além da prática, a continuidade: proposta do curso de
formação continuada para o ensino de Instrução Militar” será apresentada a
proposta do curso de formação continuada com o objetivo de subsidiar o Instituto de
Ensino e Pesquisa da Polícia Militar da Bahia, na execução das atividades. Portanto, esta

pesquisa aplicada vem aprofundar e contribuir nas discussões sobre práticas
docentes, enleadas as profissões e instituições que executam em suas diretrizes
ações pedagógicas, não como finalidade geradora, mas como compromisso social
de promover formação qualitativa, além de fomentar políticas, frente ao Instituto de
Ensino e Pesquisa da PMBA, que favoreçam um processo de seleção dos
instrutores que atenda às necessidades das unidades escolares, bem como
promover debates acerca da importância da formação inicial e continuada destes
profissionais, contribuindo, assim, para uma educação mais eficaz e significativa.
Por fim, apresentamos o produto como consequências do processo de
formação, materializando em alguns formatos que potencializarão e ampliarão a
questão da formação inicial e continuada dos instrutores/monitores que pertencem
aos quadros do Colégio da Policia Militar da Bahia.
1. ESTRATÉGIAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: A FORMAÇÃO DO INSTRUTOR
MILITAR EM EXERCÍCIO

A prática, por si só, não forma. O que forma é a
reflexão sobre a experiência e a prática.
(Nóvoa, 2013).

A presente seção propõe uma discussão teórica sobre a ação docente na
área de educação, os fenômenos, os entraves, afastamentos e convergência de uma
prática

profissional.

Ao

mesmo

tempo,

dadas

às

devidas

proporções

e

distanciamento, trazemos à baila de problematização a atuação dos policiais
militares em ambientes educacionais, propondo uma articulação entre a docência,
saberes experienciais e os processos formativos, suscitando uma reflexão sobre a
formação continuada e/ou em exercício dos instrutores e monitores militares que
ministram aula na disciplina Instrução Militar nos Colégios da Polícia Militar da Bahia

(CPM/BA), além de pensar o papel da escola de características militares na
contemporaneidade.
1.1 POR DENTRO DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA
O ensino militar teve o seu espaço reservado na Lei 9394/96 – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, art. 83, recebendo equiparação ao
sistema civil de ensino e “regulamentado em lei específica”. As polícias militares,
inseridas nesse sistema de ensino, desenvolvem atividades visando melhores
desempenhos no processo de ensino. Assim, no que se refere à organização
administrativa e pedagógica, o Colégio da Polícia Militar da Bahia, conforme elucida
o Regimento Escolar, pode ser compreendido como:
[...] uma unidade escolar singular pelas características de proposta
pedagógica específica voltada para, além das suas atribuições legal e
regulamentarmente definidas, a formação cívico-militar própria da Polícia
Militar da Bahia, além de ser mantido e possuir estrutura organizacional
constituída por um modelo de gestão partilhado por esta e pela Secretaria de
Estado da Educação, o que lhe confere órgãos de direção, colegiados e
serviços compostos por repartições, seções e demais desdobramentos
organizacionais específicos das suas duas instituições mantenedoras.
(BAHIA, 2016a, art. 9º).

Notadamente, ainda que se configure como um colégio público estadual, o
CPM possui normativas e características específicas, no tocante a finalidade e
proposta pedagógica atinentes a formação cívico-militar própria da Polícia Militar da
Bahia. No que concerne à estrutura organizacional, o colégio é constituído, de
acordo com o Regulamento, “por um modelo de gestão partilhado”, apresentando-se
de forma estrutural na administração e ações pedagógicas nas unidades de ensino
sob a responsabilidade da PMBA, promovendo uma articulação nas tomadas
decisões in loco que reflete diretamente na organização do tempo, demandas,
orçamentos e ações pedagógicas dentro da instituição. Para tanto, vale constar que
a gestão compartilhada das unidades do Colégio da Polícia Militar, foi implantada por
intermédio do Convênio da Cooperação Técnica nº 018/2015, e conforme preconiza
o dispositivo legal, ocorre de forma colegiada por meio do Colegiado

Diretor,

composto por um Diretor designado pela Secretaria de Educação e um Diretor PM
indicado pela Polícia Militar, que “[...] compartilharam a gestão

administrativa,

pedagógica e financeira, de forma a garantir a eficácia na implantação da proposta
pedagógica.” (BAHIA, 2015).

Não obstante, observamos que a Lei Estadual 13.2015, estabelece no art. 1º,
§ 3º, alínea II, que uma das atribuições e competências da Polícia Militar é “[...]
promover e executar as atividades de ensino, pesquisa e extensão dos seus
servidores”. Assim, podemos verificar a estrutura de ensino da Polícia Militar da
Bahia, na referida Lei de Organização Básica (LOB) e identificar na aludida norma, o
Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) como Órgão de Direção Setorial responsável
pelo “planejamento, controle e fiscalização das atividades de ensino e pesquisa da
Corporação”, observando a sua finalidade,
Art. 36 - O Instituto de Ensino e Pesquisa tem por finalidade planejar, dirigir,
controlar, avaliar e fiscalizar as atividades de ensino, pesquisa e cultura da
Polícia Militar, emitindo diretrizes educacionais para as organizações a ele
tecnicamente subordinadas. (BAHIA, 2014, art.36, inciso VII, alínea d).

Neste contexto, ressaltamos que, entre os Órgãos de Execução do Ensino
que estão subordinados ao Instituto de Ensino e Pesquisa, está inserido o Colégio
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A lei 13.2017 de 09 de dezembro de 2014 que reorganiza a Polícia Militar da Bahia, dispõe sobre o
seu efetivo e dá outras providencias

da Polícia Militar da Bahia, conforme indicação no inciso VIII, alínea a, do art. 6º, do
dispositivo legal.
Art. 6º - A Polícia Militar tem a seguinte estrutura básica. VIII - Órgãos de
Execução do Ensino: a) Academia de Polícia Militar; b) Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças Policiais Militares: 1. Batalhões de Ensino,
Instrução e Capacitação; c) Colégios da Polícia Militar. (BAHIA, 2014, art.
6º, grifos nossos).

Para permitir a compreensão da estrutura de ensino da PMBA, elaboramos
um organograma (Vide Figura 1), para sistematizar o entendimento.

Figura 1 - Organograma dos Órgãos de Execução do Ensino da Polícia Militar da

Bahia

INSTITUTO DE
ENSINO E PESQUISA

Academia da Polícia Militar
(APM)

Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças
(CFAP)

Colégios da Polícia Militar
(CPM)

Fonte: Autora, 2017.

Por conseguinte, o texto normativo acrescenta a finalidade dos Colégios da
Polícia Militar que se constitui em “planejar, estabelecer e executar as atividades
necessárias para a oferta de ensino fundamental e médio” (BAHIA, 2014, art. 41), ou
seja, é o órgão de execução da estrutura da PMBA responsável pela oferta da
educação básica.
É importante destacar que no período de quatro anos, o IEP publica a Diretriz
Geral de Ensino (DGE) documento que normatiza e regulamenta as atividades de
ensino e pesquisa na PMBA, instituindo os princípios, fundamentos, modalidades e
as políticas de ensino, assim como a finalidade das Unidades de Ensino (UE)
subordinadas ao Instituto, com o propósito de nortear as ações educativas na
Instituição, durante o quadriênio vigente. Assim, o DGE – 2016-2019 estabelece em
seu art. 30 que “[...] os Colégios da Polícia Militar (CPM) e a Creche da Polícia
Militar, que desenvolvem a Educação Básica, estão sob a coordenação do IEP,
através da Coordenadoria dos Colégios da Polícia Militar”.
Neste contexto, é fulcral compreender, que as atividades de regência de
classe nestes colégios são realizadas por professor6, instrutor e/ou monitor.
Destaca-se, portanto, que é de competência da Secretaria de Educação Estadual o
provimento do cargo de professor, e na impossibilidade desta secretaria, poderá o
Diretor PM7(oficial da Polícia Militar responsável pela gestão da unidade escolar do
CPM) “nomear um instrutor e/ou monitor habilitado legalmente para a disciplina,
através do Instituto de Ensino e Pesquisa da Corporação”. (BAHIA, 2016, art. 124,
§2º).
A composição do corpo docente da rede CPM está alicerçada no Convênio de
Cooperação Técnica nº 018/2015 celebrado entre a Secretaria da Educação e a
Secretaria da Segurança Pública com Interveniência da Polícia Militar da Bahia.

Podemos averiguar, todavia, que o presente dispositivo institui que é competência da
Secretaria da Educação designar “na forma e nos quantitativos correspondentes ao
porte da unidade, docentes, técnicos pedagógicos e profissionais de apoio para
atuarem na unidade de ensino conveniada, assegurando-lhes todos os direitos,
vantagens e concessões previstas no Estatuto do Magistério Público e no Estatuto
dos Servidores Civis do Estado da Bahia”. No entanto, na cláusula quarta, prevê
como obrigação da Polícia Militar designar, de acordo com as diretrizes vigentes,
instrutores e monitores para a instrução pré-militar (Instrução Militar), e, de forma
complementar, profissionais professores policiais militares, desde que a SEC não o
faça tempestivamente (BAHIA, 2015).
Desta forma, com base na análise do Convênio, apreendemos que os
policiais militares compõem a docência em duas instâncias: a primeira como instrutor
e/ou monitor da disciplina Instrução Militar e; na segunda, de forma complementar,
como professor das disciplinas que tenha a formação acadêmica, caso a SEC não
tenha disponibilizado professor para ocupar a referida vaga. Para melhor
compreensão, a Quadro 2 elucida o referido efetivo docente da rede de ensino, no
ano de 2017.

6

Servidor civil, ocupante de cargo da estrutura da Secretaria de Educação.
De acordo com o art. 11, do Regimento Escolar “a Diretoria PM do Colégio da Polícia Militar é o
órgão executivo, da estrutura da PMBA, responsável pela gestão da unidade escolar, competindo-lhe
atividades de gerenciamento pedagógico, administrativo, financeiro e patrimonial” [...] (BAHIA, 2016).
Quadro 2 – Efetivo docente da rede de ensino CPM, 2017.
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OPM

PROFESSORES
SEC

PM/BM

FC

TOTA
L

EFETIVO

REDA/PS
T

INSTRUTOR

MONITO
R

CPM Alagoinhas

33

—

9

9

—

51

CPM Candeias

27

—

12

3

—

42

CPM Dendezeiros

96

2

42

29

2

171

CPM Feira de Santana

47

—

20

8

22

97

CPM Ilhéus

56

17

21

3

—

97

CPM Itabuna

56

2

24

11

7

100

CPM Jequié

36

10

5

—

—

51

CPM Juazeiro

35

1

14

11

—

61

CPM Lobato

46

1

30

—

1

78

CPM Luiz Tarquínio

35

—

31

3

2

71

CPM Ribeira

32

4

39

7

—

82

CPM Teixeira de Freitas

25

6

10

6

10

57

CPM Vitória da Conquista

41

1

—

—

—

42

TOTAL

565

44

257

90

44

1000

609

347

44

Fonte: Coordenação dos Colégios Polícia Militar da Bahia, 2017.

A leitura da tabela nos apresenta um panorama geral dos professores que
atuam nos treze Colégios da Polícia Militar. Em 2017, o quadro docente foi composto
por 1000 (mil) professores, sendo que 61% (609 docentes) são pertencentes à
Secretaria Estadual de Educação constituído por profissionais efetivos, REDA
(Regime Especial de Direito Administrativo), e ainda, PST/IEL (Profissional de
Serviço Temporário). No âmbito da Polícia Militar, verificamos um efetivo elevado de
policiais militares: 35% (347 docentes) formado por monitores e/ou instrutores; é
necessário ressaltar que há ainda 44 docentes, o correspondente a 4%, de
funcionários civis (FC), que são os servidores efetivos pertencentes à Polícia Militar
e que no CPM desenvolvem a função de magistério.
Os dados apresentados nos permitem indagar sobre os caminhos que
conduzem o policial militar ao exercício da docência, para compreender o perfil e as
características essenciais para ser instrutor/monitor militar na rede CPM. No entanto,
identificamos que vários fatores os mobilizam para desenvolver a atividade de
ensino: realização pessoal, afinidade com a atividade, remuneração, evidenciando,
porém, que não há um fator predominante, nem um critério estabelecido. Verificamos
que, se maneira geral, os requisitos fundamentais dos militares (instrutores e
monitores) para a docência são os mesmos para o ingresso na carreira policial
militar: idoneidade, aptidão para o serviço, disciplina, o perfil psicológico compatível
com o desempenho da função e da adequação física e mental. De forma mais

específica, como apresenta o art. 56, da Diretriz Geral de Ensino, DGE 2016/2019,
os policiais militares que almejarem desenvolver a atividade de docência nas
unidades de ensino, para ministrar os conteúdos dos componentes curriculares
específicos8 deverão:
I – para o conhecimento geral: apresentar no ato da solicitação do
credenciamento, cópias do título de graduação e certificados de
especialização lato senso correspondentes à área de conhecimento científico
requerida ou ciências afins, ou cópias dos títulos de mestrado e doutorado na
área de conhecimento ou em ciências afins;
II – para o conhecimento específico: apresentar no ato da solicitação do
credenciamento cópias dos certificados dos cursos de especialização,
capacitação, qualificação e/ou treinamento correspondente à área de
conhecimento técnico requerida. (BAHIA, 2016b, art. 56).

No entanto, após a análise realizada no âmbito da Coordenação dos Colégios
da Polícia Militar, notamos que os critérios para a nomeação e o processo de
seleção dos instrutores e monitores do componente curricular Instrução Militar não
ficam evidenciado pelos documentos normativos da Corporação, outorgado à prática
e experiência destes policias no campo operacional, ou seja, as práticas
profissionais apreendidas no curso de formação, realizado quando o policial militar
ingressa na corporação.
Cabe um parêntese, neste processo, para refletir sobre o termo “instrutor”,
utilizado no ambiente militar, para reportar aos policiais militares que exercem a
função de docência nas unidades de ensino. O vocábulo advém do latim
8

De acordo com o artigo 7º da Diretriz Geral de Ensino - DGE 2016/2019, as atividades de ensino
realizadas para o desenvolvimento da educação na PMBA, para fins de construção dos componentes
curriculares, devem atender os seguintes perfis de conhecimento: [...]II – específico: os componentes
curriculares devem constar de conhecimentos técnico-profissionais para atender as especificidades
da atividade policial nas dimensões institucional, organizacional e profissional como forma de suprir
as necessidades educacionais próprias para o desempenho dos cargos e o desenvolvimento das
funções nos âmbitos da segurança pública e da ordem pública.

“instructore”, “aquele que instrui”, “aquele que dá instrução de ensino”; instruir, no
sentido de “fornecer informação”, é formado pelo prefixo In, que remete o em/estar e
sufixo “struere”, amontoar, empilhar, reunir, criar, erguer. Na contemporaneidade,
“Instruir”, recebe a alcunha de ensinar, conduzir, determinar, adestrar, como suscita
Doroteu (2014, p. 02) o termo é “[...] utilizado como referência ao treinamento de
militares e apesar de ser muito usual no treinamento de amimais o significado
dicionarizado do termo remonta ao ensino, às faculdades da mente e partes do
corpo”. Para além do conceito do termo, é importante refletir sobre o papel que estes

policiais desempenham no âmbito do Colégio da Polícia Militar.
Para realçar a discussão referente ao termo, o Decreto de nº 7.427, de 31 de
agosto de 1998, que dispõe sobre o exercício das atividades de regência de classe
nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar do Estado da Bahia, apresenta o
instrutor e o monitor como o policial militar que exerce a função de docência, no
âmbito da PMBA, seja em curso ou estágios de formação,
Art. 1º - As atividades de regência de classe nos estabelecimentos de
ensino da Polícia Militar do Estado da Bahia compreendem o desempenho
da função de professor, instrutor ou monitor em cursos ou estágios de
formação, aperfeiçoamento, especialização, habilitação e de adaptação, na
transmissão e avaliação de conhecimentos relativos às matérias constantes
dos currículos da estrutura de ensino da Corporação. (BAHIA, 1998, art. 1º).

Assim, ao explorar o Regimento Escolar dos Colégios da Polícia Militar,
documento que normatiza as ações de ensino do CPM, podemos verificar que o
aludido documento, apresenta como competência dos instrutores e monitores o
exercício das atividades de “Instrução Geral e pré-militar do Corpo Discente do CPM,
com foco no conhecimento da cultura policial militar” (BAHIA, 2016a). No entanto,
não faz menção aos requisitos para o ingresso deste instrutor e/ou monitor nos
colégios, abrindo um ponto de reflexão, que nos permite questionar quais são os
elementos que habilitam o policial para a docência de IM na educação básica.
Questão esta que mobiliza esta investigação a uma intervenção, frente a realidade
posta, não amparada nos documentos legais normativos da instituição, PMBA.
Dando prosseguimento a análise destes documentos, observamos que nos Cursos
de Formação, Aperfeiçoamento, Especialização, Capacitação e Qualificação,
conforme disposto na Diretriz Geral de Ensino - DGE 2016/2019, não há um
componente curricular na área de educação. Assim, ao verificar o regulamento do
Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), no art. 1°, observa-se
que a unidade de ensino se encarrega em ministrar o ensino profissional, aos
graduados e soldados, “de maneira a assegurar-lhes o preparo indispensável ao
cabal desempenho de suas missões” (BAHIA, 1960). Uma análise mais sistemática
da ementa curricular dos cursos de formação e aperfeiçoamento de Praças, do
referido estabelecimento de ensino, assim como do Curso de Formação de Oficiais
da Academia da Polícia Militar (APM), podemos compreender que o curso de
formação é constituído por disciplinas teóricas, como Direito Aplicado, História da
PM/Estrutura e funcionamento, Policiamento ostensivo geral, Inteligência policial,

Policiamento comunitário, Legislação aplicada, Teoria da polícia e organização
policial; e por disciplinas práticas, a exemplo de Ordem Unida, Educação Física,
Jornada de Instrução Policial Militar, Prevenção e Proteção Pessoal. Dado o
exposto, é perceptível notar que não há espaço nos cursos, seja de Formação,
Aperfeiçoamento, Especialização, Capacitação e Qualificação, para discutir e
aprofundar saberes pedagógicos, a partir da oferta de suporte teórico, prático e
metodológico para a atuação na prática docente, o que habilitaria o policial militar ao
exercício da docência nas unidades do CPM, evidenciando que eles cumprem o
papel ao qual se destinam: formar profissionais para atuar no policiamento ostensivo
e na preservação da ordem pública. Neste caminhar, abre-se espaço para se refletir
sobre a habilitação deste policial militar para a docência na estrutura de ensino na
PMBA, seja na educação básica, seja no próprio ensino técnico da Instituição,
considerando que os instrutores e monitores que já dominam sua área técnica,
devem passar a dominar também, neste contexto, os saberes didáticos específicos
ao seu público.
Sobre a matriz curricular9 da rede CPM, vale constar, que está alinhada como
o instituído pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), desenvolvidos pelo
Ministério da Educação (MEC). Os PCNs são diretrizes elaboradas para orientar os
educadores

por

meio

da

normatização

de alguns aspectos fundamentais

concernentes a cada disciplina. Assim, a concepção de currículo apresentada pelo

9

Esta investigação não tem como princípio o estudo teórico aprofundado no campo do Currículo,
apenas percebe a disciplina I.M no cotidiano pedagógico docente do CPM, pautado no fazer docente
militar.

PCN propõe uma organização curricular onde o conhecimento é desenvolvido por
áreas interligadas.
A matriz curricular do CPM, conforme preconizam as Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCN), corresponde o currículo da
Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Ensino Médio e é formada
por uma Base Nacional Comum (BNC), uma Parte Diversificada (PD) e, ainda, por
projetos e programas interdisciplinares que ocorrem ao longo do ano letivo.
Desta forma, o Regimento Escolar apresenta que os currículos do Colégio da
Polícia Militar têm sua organização construída a partir das orientações elaboradas
pelas diretrizes, parâmetros e referenciais curriculares de nível nacional e estadual,

além dos componentes curriculares relativos à cultura militar e policial militar,
recomendados por diretrizes educacionais da Polícia Militar, emitidas através do
Instituto de Ensino e Pesquisa (BAHIA, 2016a).
Nota-se, ainda, que no art. 87, § 2º e 3º, do referido texto normativo, a base
nacional comum é constituída pelas áreas de conhecimento e componentes
curriculares definidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) através da
Câmara de Educação Básica (CEB). Sendo que, a parte diversificada, no entanto, é
estruturada em atendimento às características regionais e locais da sociedade, da
cultura e da economia, contemplando, em especial, os componentes curriculares
relativos à cultura militar e policial militar, bem como sobre seus valores e princípios
(BAHIA, 2016a).
A parte diversificada dos currículos possui previsão legal na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB – Lei 9394/1996) e, nos Colégios da Polícia Militar,
apresenta-se em uma política de currículo, valorizando a cultura militar, através das
aulas do componente curricular Instrução Militar. Sobre a parte diversificada, a LDB,
no art. 26, ressalta que:
Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional
comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e
da clientela (BRASIL, 1996).

Estas características regionais e culturais, no contexto do colégio, se
desdobram no ensino das instruções militares, sendo imperativo compreender que,
conforme elucida o art. 14, § 3º, das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica (DCN) – Resolução CNE/CEB nº 04/2010, a base nacional comum
e a parte diversificada “não podem se constituir em dois blocos distintos, com
disciplinas específicas para cada uma dessas partes”, sendo necessária a
articulação dos conteúdos de Instrução Militar com as demais áreas do
conhecimento, devendo ser “organicamente planejadas e geridas de tal modo que
as tecnologias de informação e comunicação perpassem transversalmente a
proposta curricular, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, imprimindo
direção aos projetos políticos pedagógicos" (BRASIL, 2010). Sobre a parte
diversificada, a DCN segue explicitando que,
Art. 15 – A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional
comum, prevendo o estudo das características regionais e locais da

sociedade, da cultura, da economia e da comunidade escolar, perpassando
todos os tempos e espaços curriculares constituintes do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, independente do ciclo da vida no qual os
sujeitos tenham acesso à escola. § 1º A parte diversificada pode ser
organizada em temas gerais, na forma de eixos temáticos, selecionados
colegiadamente pelos sistemas educativos ou pela unidade escolar

Assim, o Regimento Escolar dos Colégios, alinhado com as orientações das
DCN, nos explica que a parte diversificada é organizada por Eixos Temáticos,
trabalhados na escola por meio de temas geradores ou focos. E é no “Eixo Temático
3: Identidade e Cultura”, que está situado o componente curricular específico das
Unidades Escolares Militares: a disciplina Instrução Militar.
E neste cenário, onde se apresentam os componentes curriculares da rede
CPM, elucidamos que cabe exclusivamente aos policiais militares a regência de
classe da disciplina Instrução Militar que aborda noções de cidadania, do Direito,
ordem unida, meio ambiente, legislação vigente (Regimento Escolar, Constituição
Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso), direcionando
fundamentalmente para a assimilação da cultura policial militar. No entanto, é
pertinente publicitar que a Matriz Curricular do ensino da rede CPM aponta a
necessidade de que o componente curricular do Eixo Temático 3 – Instrução Militar,
seja preferencialmente, ministrado por professores militares com formação na área
de Ciências Humanas, porém, esta recomendação ainda não está efetivada na
esfera da Corporação.
É notório que o CPM apresenta características singulares em virtude da
proposta pedagógica específica, e, além das atribuições ressalvadas em lei, a
formação cívico-militar inerentes à Polícia Militar da Bahia. No entanto, podemos
compreender o ensino como uma atividade complexa que envolve além do
conhecimento sobre o que se ensina, a habilidade para ensinar e a compreensão do
contexto em que o ensino ocorre. Apreende-se assim, que a docência pressupõe
saberes específicos, que não se limita apenas ao conteúdo a ser ensinado, mas ao
domínio de um vasto repertório de competências e habilidades, como planejar,
avaliar, mediar que são demandas inerentes ao processo de ensino e aprendizagem.
Assim, o professor precisa conhecer e dominar três importantes aspectos que
se fundem e se complementam: o conteúdo a ensinar, o saber ensinar e as relações
situacionais. E nessa perspectiva, podemos afirmar que a docência implica além da
compreensão de um conhecimento técnico as habilidades para interagir e
compreender a dinâmica da sala de aula. Carrega em si, afirma Kirsch, uma gama

de significações que é atribuída pelo docente nos diferentes contextos educacionais
em que atua (KIRSCH, 2013, p. 46).
Ressaltamos que a experiência do instrutor militar é relevante na medida em
que situa o aluno diante da realidade da prática profissional. Contudo, precisamos
ter a perceptibilidade de que esta experiência, que é fundamental à prática docente,
é construída ao longo do tempo e não adquirida de forma imediata. Neste contexto,
podemos compreender que para ser professor não basta o domínio do conteúdo
técnico-especializado adquirido no curso de formação, o instrutor precisa estar
preparado para ministrar a aula e construir o conhecimento com a turma.
Desta forma, a atuação docente está relacionada com a formação docente,
seja em nível de formação inicial ou continuada. Sobre a formação docente, Paulo
Freire (2016) se referiu como um fazer permanente que se refaz constantemente na
ação. E neste diálogo, pensar em educação pressupõe pensar a formação docente e
a prática pedagógica com responsabilidade, intencionalidade e respeito.
A formação de professor se constrói, como bem elucida Nóvoa (2002), através de um
trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas de re (construção) permanente de
uma identidade pessoal. Assim, o docente em busca de uma formação e de novos
saberes para a sua profissão, procura conhecer novas teorias,
e este processo faz parte da construção profissional, mas não bastam, se estas não
possibilitam ao professor relacioná-las com seu conhecimento prático construído no
seu dia-a-dia, e possibilite uma reflexão da prática educativa (NÓVOA, 2002).

1.2 ENTRE A DOCÊNCIA E A PROFISSÃO POLICIAL: ARTICULAÇÕES
FORMATIVAS

Refletir sobre a docência no âmbito do CPM se faz necessário para que o
policial militar possa entendê-la e buscar estratégias que auxiliem o desempenho
das suas atividades. O exercício do magistério, como nos apresenta o professor
Libâneo, se caracteriza pela atividade de ensino das matérias escolares, onde se
combinam “objetivos, conteúdos, métodos e formas de organização de ensino”.
Sobre este aspecto, convém ressaltar, conforme elucida o autor, uma “relação
reciproca e necessária entre a atividade do professor (ensino) e a atividade de
ensino dos alunos (aprendizagem)” (LIBÂNEO, 2013, p.82), assim a atividade de

ensino se configura como um processo coordenado de ações docentes. Mas como
se materializa esta atividade de ensino nas ações do policial militar? Neste percurso,
percebemos que esse profissional, instruído e formado para atuar na segurança
pública está imbricado em uma nova atividade, a de ensinar.
Ensinar vai muito além de métodos e técnicas. É uma ação da própria
natureza humana, que traz no bojo das relações interpessoais elementos afetivos,
significativos e simbólicos enquanto marcas precisas do existir, do viver. Porém,
quando adentramos a institucionalização de práticas educativas, o ato de ensinar,
exige conhecer as principais competências e caminhos que permitem a mobilização
dos saberes, a ressignificação e a construção do conhecimento de forma a compor
um grande mosaico da diversidade e pluralidade que compõe a sociedade.
Neste ínterim, os cursos que habilitam ao magistério (Pedagogia e Licenciaturas),
não se apresentam apenas como um movimento de apreensão de técnicas e
metodologias para a docência, mas sim, de mobilização, mediação, habilidade e de
compreensão de processos formativos que permitem o desenvolvimento de
habilidades humanas para ensinar a crianças e adultos.
Portanto, essas são as convergências e afastamentos entre a formação
policial militar e docência, pois no centro de discussão e análise estão trabalhando
com processos criativos, inventivos, significantes que juntos potencializam os
sujeitos a apreender (como a disciplina, respeito, concentração dentre outros).
Se instituirmos uma pergunta para nortear o debate sobre as principais
características entre unidades escolares, com certeza seria: Qual a diferença entre o
Colégio da Polícia Militar e uma escola do sistema público de ensino Estadual?
Imaginamos que as respostas seriam diversas, porém uma iria se destacar que é
sobre a Disciplina. A disciplina militar é comumente relacionada à rigidez, a não
autoria e autonomia frente a uma hierarquização que “supostamente” anula e limita o
sujeito. Porém, a disciplina nesta questão vai para além do imaginário social, por ser
uma palavra polissêmica ela permite o uso em diversos contextos, mas é preciso
entender que são os mesmos contextos que fazem da disciplina um elemento da
natureza humana, ou seja, conduz um comportamento que possibilita conceber e
aperfeiçoar as capacidades humanas (falar, ouvir, pensar, agir) frente à coletividade.
Neste contexto, se faz necessário um distanciamento da disciplina do contexto de
Vigiar e punir de Michel Foucault (2009), onde situa a disciplina como algo a moldar
os corpos dos indivíduos, enquanto “processo de docilização”, a disciplina, para

tanto, é um elemento indispensável ao desenvolvimento dos processos educativos.
Ao retornar a composição etimológica da palavra disciplina, ela estará
intimamente ligada à educação, pois pode ser compreendida como instrução,
conhecimento, matéria a ser ensinada, em decorrência da variação do Latim
discipulus, que significa aluno, “aquele que aprende”, oriundo do verbo discere,
aprender. Para que uma atividade seja realizada é necessário que tenha uma
sequência lógica e/ou estrutural, este processo requere um movimento disciplinar,
de concentração, de organização, sistematização e apreensão das informações à
ressignificação e construção dos conhecimentos.
Desta forma, qual a articulação possível entre a docência e formação do
policial militar? Tal questionamento leva a uma compreensão sobre as práticas
pedagógicas desenvolvidas no seio da instituição. Os saberes da experiência
profissional militar são constituídos dentro de conteúdos programáticos que trazem a
história, sociologia, psicologia, técnicas de instrução militar, permitindo que este
tenha um lastro teórico a ser utilizado para além da construção social de agente de
segurança pública. O professor também tem essas características, porém possui
enquanto locus de atuação e experimentação de seus saberes a própria docência,
causando este afastamento do militar da sala de aula, por isso que um colégio, de
características militares, é habitat natural deste policial militar docente, pois este
reconhece em suas representações simbólicas os elementos de sua formação.
É este caminhar da formação docente que compreendemos que a sua prática
pedagógica incide em considerar todo o percurso histórico e social no qual esta
prática se insere. Notadamente a prática não é neutra, ela carrega em si as
influências de diversos fatores: históricos, sociais e políticos, e estes são balizadores
que norteiam tanto a formação, quanto a prática pedagógica. E é em razão das
demandas da experiência profissional, do conhecimento da realidade de ensino em
um colégio militar e da habilidade de percepção situacional em que está inserido que
o policial militar docente vai mobilizando seus saberes, aprimorando sua atividade
de ensino e desenvolvendo sua prática.
2. SABERES NECESSÁRIOS A ATIVIDADE DOCENTE: CONTRIBUIÇÕES DO
PROCESSO FORMATIVO E DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Sabemos que mais importante que formar é
formar-se; que todo conhecimento é
autoconhecimento e que toda formação é
autoformação.

(Nóvoa,1992)

De cunho teórico a seção possibilita uma reflexão sobre os saberes
pertinentes a atividade de docência desempenhada pelos policiais militares,
evidenciando os conhecimentos e os saberes considerados fundamentais para o
exercício da docência, buscando identificar as contribuições da formação militar e da
experiência profissional para a indicação do repertório de saberes e conhecimentos
essenciais ao exercício da docência de Instrução Militar.

2.1 SABERES NECESSÁRIOS A ATUAÇÃO DO INTRUTOR/MONITOR MILITAR

A função da escola e as práticas dos docentes são discussões presentes nos
contextos sociais, principalmente quando se arrazoa sobre a educação escolar como
aspecto essencial à formação do sujeito. No contexto dos processos educativos, um
dos fatores que sempre está em foco é a formação docente e as suas práticas de
ensino nas instituições escolares.
Contrapondo às concepções que compreendem o docente como “simples técnico
reprodutor de conhecimentos e/ou monitor de programas pré-elaboradas” (PIMENTA, 2012)
é necessário reconhecer às nuances que constituem a prática e os saberes do professor,
extrapolando o sentido tradicional, pautando-se na reflexão e necessidade de um
profissional competente e qualificado que dialogue em várias direções, incorporando na
mediação de processos de ensino e aprendizagem, as questões da gestão, autonomia,
resiliência e criatividade.

Neste sentido, percebemos estas mesmas exigências nos profissionais que
ministram aulas no CPM/BA quando se pensa a implantação e coordenação da
gestão compartilhada no ambiente militar, tornando imprescindível um trabalho de
sensibilização à horizontalização no planejamento, estruturação e processos de
orientações pedagógicas, gestoras e administrativa, para além da hierarquia que
compõe e identifica a cultura militar, sendo necessária a mudança de paradigmas
balizada por uma concepção tradicional que perdura dentro das unidades. Estes
elementos permitem pensar sobre um processo de formação que traga ao centro de
debate a democratização da gestão e das práticas pedagógicas a partir do
protagonismo docente, uma vez que a gestão democrática “[...] ocorre na medida em
que as práticas escolares sejam orientadas por filosofia, valores, princípios e ideias

consistentes, presentes na mente e no coração das pessoas, determinado o seu
modo de ser e de fazer” (LÜCK, 2013, p. 41).
Assim, a condução do processo de ensino-aprendizagem de forma
compartilhada potencializa o diálogo entre todos os membros da escola, viabilizando
o desenvolvimento de um trabalho uniforme e norteado pelas necessidades de cada
segmento. Portanto, a gestão compartilhada apresenta como elemento mobilizador
das expertises dos docentes que estão atuando para além da sala de aula,
permitindo uma composição de grupo e/ou conselho escolar, necessitando que
resinifiquem suas práticas a partir “[...] das reconsiderações dos saberes necessários
à docência, colocando a prática pedagógica e docente escolar como objeto de
análise” (PIMENTA, 2012, p.17).
O professor Ferreira quando se refere à formação de professores, apresenta
esta como um processo permanentemente articulado que envolve os sujeitos
escolares, em seus distintos níveis. Neste entendimento, acrescenta que este
movimento

implica

numa

aprendizagem

colaborativa

“contemplando

duas

dimensões: a inicial e a continuada de um mesmo processo, o formativo”
(FERREIRA, 2016, p. 323), buscando construir a relação entre a teoria e práticas de
ensino.
Neste cenário, compreendemos o processo de formação de docentes como
um dos principais objetos de pesquisa no campo da educação, sendo fator
imprescindível para o sucesso escolar, pois possibilita ao professor encontrar
mecanismos para aperfeiçoar suas práticas pedagógicas, e assim, adotar em sua
prática cotidiana uma postura que auxiliará os alunos no desenvolvimento de um
processo reflexivo.
E neste contexto apresentamos a figura do policial militar docente, este que
insere a atividade profissional, o ofício de educar. Assim, identificamos que a
formação destes sujeitos imerge de dentro das suas próprias práticas laborais, nos
levando a inferir que são os saberes provenientes da sua experiência profissional é o
respalda que lhes conferem ferramentas necessárias para o exercício da docência
de Instrução Militar. E estes saberes, Tardif define como experienciais, pois são
desenvolvidos no exercício de suas funções e na prática da sua profissão. Estes
saberes, conforme nos apresenta o autor, são baseados em seu cotidiano, na sua
prática e no conhecimento do seu meio. Notadamente, nascem no bojo da sua
experiência e são por ela validados. Assim, saberes da experiência afirma Tardif

(2014, p.50) “[...] fornecem aos professores certezas relativas a seu contexto de
trabalho na escola de modo a facilitar sua integração”.
À vista disto, destes ensinamentos, depreendemos que a prática pedagógica
do professor incide em algumas ações, que nem sempre são aprendidas por estes
docentes na sua formação, seja ela inicial ou continuada, e nem nos currículos
impostos pela instituição escolar. Tardif, nesta acepção, define o saber docente
como um “saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de
saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e
experienciais” (Tardif, 2014, p. 36), nos permitindo dizer que o saber docente se
compõe/vinculam a vários saberes, vivenciados por estes professores, e assim
sendo, não podem ser percebidos como um fenômeno isolado.
Desta

forma,

nos

parece

necessário

alinhar

os

saberes

dos

instrutores/monitores como imergentes das práticas cotidianas, construídas nos
enlaces das suas atividades laborais, e é o que valida a sua atuação enquanto
docente da educação básica de ensino, no que concerne a ministração de Instrução
Militar. Convém ressaltar, todavia, que estes saberes não se articulam de forma
equilibrada na ação docente, e a depender a finalidade e aplicabilidade em sala de
aula, o docente, de forma subjetiva, pode declinar a dar mais importância a um
saber, e os saberes aprendidos na prática são os mais recorrentes neste processo.
Kirsch e Mizukami afirma que aliando o conhecimento adquirido durante o curso de
formação, com o da experiência em determinada atividade “o militar vai delineando
seu repertório de saberes profissionais, contribuindo para o conhecimento (teórico) e
experiência profissional (prática) específica de sua área”. (2011, p. 492).
Neste caminhar, vale a reflexão de que apenas a formação do policial militar
em curso de formação, não abarca os limites/saberes necessários à compreensão
do universo escolar, assim, valemos que a habilidade para a docência, advém dos
saberes que são produzidos e apropriados ao longo de sua história, no espaço
escolar e sua organização, nas relações com outros professores, na interação com
os alunos, na organização do trabalho pedagógico e, sobretudo, com seus próprios
saberes experienciais. E para o docente, neste caso para o policial docente, os
saberes adquiridos através da “experiência profissional constituem o fundamento de
sua competência” (TARDIF, 2014, p. 48).
E neste contexto em que as vivências e experiências no âmbito dos Colégios
da Polícia Militar, são como pontes içadas ao futuro, pois “[...] não podemos

conhecer sem experienciar. É nas trocas e nos jogos de ensinar-aprendendo que as
experiências se solidificam, e isto ocorre em um processo transgressor e instituinte
que a educação pode construir na escola” (COSTA, 2017, p. 63-64). Este é o cerne
da questão que permeia e completa a ação da instrução militar, no momento que
traz a vida, a identidade, o valor como mola propulsora de ações pedagógicas,
mesmo sem uma formação direcionada e específica.
Como exposto anteriormente, o saber docente não se constitui de uma fonte
única, mas de vários momentos e de diferentes contextos da história de vida e da
carreira profissional. Assim, percebemos que no desempenho do seu trabalho os
instrutores/monitores não colocam os seus saberes no mesmo nível, de igual para
igual, mas tendem a hierarquizá-los em razão da sua utilidade no desempenho em
sala de aula.
Assim, retomando a Tardif (2014, p.49) podemos destacar que “[...] que o
ensino se desenvolve num contexto de múltiplas interações que representa
condicionantes diversos para a atuação do professor”, para o autor, lidar com
condicionantes e situações é formador, pois permite aos docentes desenvolver seus
habitus que, como nos ensina, são “as condições adquiridas na e pela prática real”
assim, segundo o autor o habitus pode transforma-se num estilo de ensino, se
manifestando através de um “saber-ser e de um saber-fazer pessoais e profissionais
validados pelo trabalho cotidiano”.
Por conseguinte, o questionamento que nos permite caminhar é o que nos
mobiliza para pensarmos quais seriam os saberes necessários à formação destes
policiais militares docentes, e encontramos os saberes experienciais como o
norteador e agregador às atividades desempenhadas pelos policiais militares
docentes na rede CPM de ensino. No entanto, cabe-nos ressaltar que a experiência
do instrutor/monitor militar é relevante na medida em que situa o aluno diante da
realidade da prática profissional. Contudo, precisamos ter a perceptibilidade de que
esta experiência, que é fundamental à prática docente, é construída ao longo do
tempo, no limiar das suas práticas profissionais e não adquirida de forma imediata.
Lembramo-nos dos ensinamentos de Nóvoa (2002) quando reporta que a
formação do professor ocorre através de um trabalho de reflexividade crítica sobre
as práticas de re(construção) permanente de uma identidade pessoal. Destacando,
para tanto, a importância em investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da
experiência.

E neste caminhar nos conduzem a compreender que estes saberes estão
atrelados à própria essência de “ser” e “estar” policial militar. Ora, a essência do
policial militar, o “ser policial militar”, o “estar atuando enquanto policial militar” em
uma escola que apresenta nuances, símbolos, conceitos e status militar é possibilita
o docente adquirir saberes que o conduzem a docência da Instrução Militar seguindo
os moldes e a estrutura que muito se assemelha ao que aprendeu nos cursos de
formação. Assim, estas marcas e conceitos impregnados no espaço escolar
direcionam e até certa forma o habilita a compreender os saberes essências a
prática docente de Instrução Militar. Do mesmo modo, a dimensão educativa do
espaço, conforme apresenta Ribeiro,
[...] deve compor um todo coerente, pois é nele e a partir dele que se
desenvolve a prática pedagógica, sendo assim, ele pode constituir um
espaço de possibilidades, ou de limites; tanto o ato de ensinar como o de
aprender exige condições propícias ao bem estar docente e discente
(RIBEIRO, 2004, p. 105).

Desta forma, o instrutor/monitor no momento em que vivencia o cotidiano da
escola e a escola em seu cotidiano, possibilita a reflexão/compreensão da
convivência no espaço escolar como constituintes das dinâmicas que mobilizam os
grupos a realizarem práticas que tragam à baila a experiência e vivência a partir da
colaboração.
É notória a percepção de que espaço escolar possui nuances/marcas que o
constitui enquanto lugar de afeto e pertencimento, único para cada sujeito que dele
habita. Ao que corresponde o exercício docente, como profissional da educação que
atua com as questões educacionais, a sala de aula se apresenta como espaço
mobilizador que potencializa a intercessão entre o mundo e os indivíduos,
construindo pontes a partir das relações que ligam a vida em comunidade à
aprendizagem. Todavia, a instrução militar, segue o mesmo limiar quando traz ao
centro da atuação docente, a experiência do instrutor/monitor no processo de
formação e prática laborais as características do militarismo. E assim, como eluciado
anteriormente, este cotidiano vivenciado e construído na escola militar é o que
habilita para o exercício docente, mas, não o permite aprofundar em questões
pedagógicas, criando uma linha tênue que separa a experiência em exercício da
execução das propostas.
Deste modo, vale a ponderação de que ser professor requer conhecimentos

específicos, pedagógicos e desenvolvimento de competências e habilidades para a
organização do ato pedagógico. Assim, para o instrutor/monitor ter experiência
profissional e praticar a docência com flexibilidade e reflexão sobre saberes e
fazeres potencializa os processos de ensinar e de aprender com os alunos.
De acordo com Kirsch e Mizukami (2012, p. 73), “o espaço da educação
militar é muito rico em experiências, saberes e práticas[...]”, e atuação docente se
constitui, neste processo, como a mais importante fonte de aquisição de saberes.
Sendo assim, o docente constrói os seus saberes, nos diversos momentos na escola
e na relação com os outros sujeitos, compreendendo o instrutor/monitor como
sujeitos ativos no processo de construção dos saberes.
3. MOSAICO METODOLÓGICO

Eu não confio na pesquisa solitária, confio na
pesquisa solidária.
(Jean Piaget)

Nesta seção apresentaremos a pesquisa participante, pautada na
solidariedade e da colaboração entres os sujeitos envolvidos à resolução do
problema suscitada, esta que será o referencial metodológico para realização deste
trabalho.
Por conseguinte, será apresentado o caminho trilhado para o planejamento e
a execução do Curso Formação Técnico-Pedagógica dos Instrutores Militares dos
Colégios da Polícia Militar da Bahia – CPM/BA, processo formativo que tem por
objetivo promover o debate sobre a prática e os saberes docentes na educação
básica, com o intuito de aprofundar conhecimentos técnicos e pedagógicos no
campo do ensino do componente curricular Instrução Militar.
Ademais, será apresentado o produto da pesquisa, construído no bojo das
discussões do curso, como a finalidade orientar os instrutores/monitores no
planejamento e avaliação, criando estratégias que potencializem as aulas da
disciplina.

3.1 A PESQUISA PARTICIPANTE E OS PROCESSOS FORMATIVOS NA REDE
CPM: POSSIBILIDADES E DESAFIOS

A pesquisa participante implica essencialmente na participação, tanto do
pesquisador, quanto dos sujeitos que estão envolvidos no processo da pesquisa.
Esta se desenvolve na e pela interação entre pesquisadores e membros das
situações investigadas. A escolha pela pesquisa participante ocorreu pela
possibilidade de buscar, analisar, viabilizar uma intervenção no problema,
possibilitando questionamentos sistemáticos à superação das dificuldades a que nos
propomos investigar. Neste viés, como afirma Severino, a pesquisa participante,
É aquela em que o pesquisador, para realizar a observação dos fenômenos,
compartilha a vivência dos sujeitos pesquisados, participando, de forma
sistemática e permanente, ao longo do tempo da pesquisa, das suas
atividades. O pesquisador coloca-se numa postura de identificação com os
pesquisados. Passa a interagir com eles em todas as situações,
acompanhando todas as ações praticadas pelos sujeitos. Observando as
manifestações dos sujeitos e as situações vividas, vai registrando
descritivamente todos os elementos observados bem como as análises e
considerações que fizer ao logo desta participação. (SEVERINO, 2016,
p.126-127).

Como nos ensina o autor, por meio desta abordagem, há a participação
interativa com os sujeitos e com a realidade onde os mesmos estão inseridos.
Validamos o diálogo como um aspecto importante nesse tipo de pesquisa, pois
permite ao pesquisador um contato direto com os envolvidos, adotando uma
“postura de identificação com os pesquisados” sem se apresentar como detentor
exclusivo do conhecimento. O diálogo implica “num pensar crítico” e como afirma
Paulo Freire (1987, p. 47) sem diálogo “não há comunicação e sem esta não há a
verdadeira educação”. Assim, a pesquisa ora aqui apresentada será realizada a
partir da vivência, da realidade local contextualizada pelos sujeitos da pesquisa,
apoiando-se na dialogicidade, como nos ensina Paulo Freire.
Acrescenta-se, portanto, que a pesquisa participante centra-se no fato de os
objetos observados/estudados se apresentarem como sujeitos de conhecimento e
não “sujeitos de pesquisa”, estes que se apresentam como meros fornecedores de
dados. Sobre esta concepção, Brandão e Streck dialogam no sentido de superar
esta oposição entre o sujeito e o objeto, ao possibilitar uma discussão que
compreenda a pesquisa participante como,
[...] um repertório múltiplo e diferenciado de experiências de criação coletiva
de conhecimento destinado a superar a oposição sujeito/objeto no interior de
processos que geram saberes e na sequencia das ações que aspiram gerar
transformações a partir também de conhecimentos. (BRANDÃO; STRECK,

2006, p.12).

Um ponto central desta pesquisa, apontada pelos autores, é a perspectiva de que
todos os envolvidos na atividade dialogam numa mesma horizontalidade, formados
por redes e teias, envolvendo-os um amplo exercício de construir saberes.
Deste modo, para a execução desta pesquisa que está pautada na análise da
formação dos instrutores/monitores militares da disciplina Instrução Militar nos
Colégios da Polícia Militar da Bahia, a escolha pela pesquisa participante pauta-se
no viés de integrar estes policias docentes na análise da sua própria realidade com
vistas a criar, de forma colaborativa, um documento que normatize as práticas
educativas do componente curricular.
Com fins metodológicos e para viabilizar a efetivação desta pesquisa foi
necessária a divisão em duas fases: I - a pesquisa exploratória para familiarizamos
com o fenômeno investigado e, II- a intervenção realizada através do Curso de
Formação Técnico-Pedagógico dos Instrutores e Monitores do Colégio da Polícia
Militar, com os instrutores/monitores que atuam como docentes da disciplina IM.
Para executar estas etapas, é necessária a triangulação de métodos e cruzamentos
de

dados/fontes,

formando

um

mosaico

teórico-metodológico,

onde

cada

fragmento/etapas e suas convergências compõem o trabalho como um todo.
Assim, a pesquisa exploratória se constituiu, no primeiro momento deste
trabalho, com o levantamento do acervo documental no Instituto de Ensino e
Pesquisa10 referente às normas que disciplinam o ensino e a docência na Polícia
Militar, com o foco na legislação do CPM, a Estrutura de Ensino da Polícia Militar da
Bahia, além da análise curricular dos cursos de formação, aperfeiçoamento e
capacitação geridos pela Instituição.
Para tanto, a análise documental consiste em uma técnica de investigação
que se baseia na observação e na análise de informações oriundas de registros,
com o propósito de compreender o objeto estudado. Para subsidiar esta pesquisa
foram analisados os seguintes documentos: I - o Decreto Estadual nº 16.765 de 09
de abril de 1957 que dispõe sobre a criação do Colégio Estadual da Polícia Militar
(1957), a primeira unidade escolar da rede CPM; II- a Diretriz Educacional nº 001
que prova o Regimento Escolar dos Colégios da Polícia Militar da Bahia e dá outras
providências (2016); III - o Regimento Escolar dos Colégios da Polícia Militar (2007;
2016) que define a estrutura e o funcionamento dos Colégios da Polícia Militar, nas
Unidades que compõe o Sistema de Ensino da Polícia Militar da Bahia, sendo,

também integrantes do sistema Estadual de Educação, vinculados à Secretaria de
Educação e mantidos pelo Governo do Estado da Bahia; IV - a Diretriz Geral de
10

Conforme a Lei nº 13.201 de 09 de dezembro de 2014 que reorganiza a Polícia Militar da Bahia,
dispõe sobre o seu efetivo e dá outras providências, o Instituto de Ensino e Pesquisa tem por
finalidade planejar, dirigir, controlar, avaliar e fiscalizar as atividades de ensino, pesquisa e cultura da
Polícia Militar, emitindo diretrizes educacionais para as organizações a ele tecnicamente
subordinadas.

Ensino - DGE 2012-2015 e DGE 2016-2019; V - o Convênio nº 018/2015 Convênio
de Cooperação Técnica entre a Secretaria da Educação e a Secretaria da
Segurança Pública com Interveniência da Polícia Militar da Bahia; VI - o Decreto n.º
7.427, de 31 de agosto de 1998 que dispõe sobre o exercício das atividades de
regência de classe nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar do Estado da
Bahia e dá outras providências; VII - a Portaria n° 007 – CG/08 de 11 de fevereiro de
2008, que estabelece critérios referentes ao planejamento, controle e fiscalização
das atividades de ensino da Corporação, a cargo do Instituto de Ensino e Pesquisa
de Ensino da PMBA, na sua atuação como instância superior na regulamentação e
elaboração de diretrizes da política institucional de educação para as organizações a
ele tecnicamente subordinadas.
Sobre a análise documental Ludke e André enfatizam que se constitui uma
técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando informações
obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou
problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Neste mesmo sentido, acrescenta Gil, que a
pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um tratamento
analítico, ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.
(GIL, 2008). Assim, os documentos normativos consultados no acervo do IEP,
possibilitaram compreender a estrutura e dinâmicas de funcionamentos do CPM.
Além da pesquisa documental foi realizado o levantamento bibliográfico das
literaturas pertinentes ao tema com o fito de proporcionar maior compreensão sobre
a formação de professores e gestão escolar. Por pesquisa bibliográfica entende-se
um apanhado geral sobre os principais trabalhos realizados que forneçam dados
atuais e relevantes para embasar o estudo. Para Severino a pesquisa bibliográfica,
[...] é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de
pesquisas anteriores [...] Os textos tornam-se fontes dos temas a serem
pesquisados e o pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores
dos estudos analíticos constantes no texto (SEVERINO, 2016, p.131).

Para possibilitar uma melhor reflexão sobre os temas ligados a estrutura e

gestão dos Colégios da Polícia Militar, também foram consultados, na Biblioteca da
Academia da Polícia Militar, os trabalhos de conclusão que versam sobre o tema, do
Curso de Pós-graduação profissional geridos pela instituição, o Curso de
Especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública (CEGESP) e o Curso
de Especialização em Segurança Pública (CESP), desenvolvidos pela Academia da
Polícia Militar e realizados pelo Instituto de Ensino e Pesquisa em convênio com a
Universidade do Estado da Bahia: GOMES FILHO e PRADO (2015); SOUZA
JÚNIOR, MORENO e LIMA (2006). As leituras proporcionaram uma análise reflexiva
da formação pedagógica e processos formativos dos docentes militares dentro da
estrutura de ensino da Polícia Militar.
Partindo do marco teórico/conceitual que validam a pesquisa participante
enquanto metodologia de pesquisa que nasce da relação horizontal entre os sujeitos
in loco, de uma realidade posta, pautada na solidariedade e compromisso político
(no sentido da relação entre os pares, pertencente a um meio/grupo), traremos a
tona os caminhos trilhados a concepção, desenvolvimento e realização do Curso de
Aperfeiçoamento Formação Técnica-pedagógica dos Instrutores e Monitores do
Colégio da Polícia Militar da Bahia, realizado pelo Programa de Pós-graduação
Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias aplicadas à educação (GESTEC),
através do grupo de pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade
(GEOTEC) em parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa, da Polícia Militar da
Bahia. Esta ação é uma formação que segue os moldes acadêmicos, caracterizando
a qualificação do profissional que ocupa determinada função, visando o desempenho
numa específica ocupação, a fim de atender às exigências do contexto em que esta
se insere.
No entanto, antes de adentramos nas ações e execuções do curso é
pertinente ressaltar a parceria entre o GEOTEC e a PMBA, como mobilizadores de
práticas formativas no âmbito dos Colégios da Polícia Militar, desde o ano de 2010,
até o presente momento. Nesta relação, foram realizados alguns cursos formativos,
oficinas, projetos, workshop, visitas técnicas, encontros e atividades como:
a) Projeto "A Rádio da Escola na Escola da Rádio"
O projeto “A Rádio da Escola na Escola da Rádio” é o divisor de águas das
práticas educativas e pedagógicas do Colégio da Polícia Militar, pelo seu caráter

inovador trazendo ao centro do debate sobre a construção do conhecimento a partir
dos lugares, protagonismo juvenil, autonomia e autoria discente. Desenvolvido pelo
GEOTEC, este projeto tem o objetivo de explorar as potencialidades das
Geotecnologias

e

das

Tecnologias

da

Informação

e

Comunicação,

no

desenvolvimento de pesquisas que envolvem a educação cientifica pautada na
imersão dos lugares que compõe a história dos bairros da Cidade de Salvador Bahia,
realizando: mapeamentos das histórias dos sujeitos, entrevistas, narrativas
translineares, contrastes do crescimento da cidade/bairro a partir das análises
iconográficas. Tais elementos constituem os objetos de pesquisa que versam sobre
Histórias de personagens que criam o cotidiano do bairro, questões ambientais,
sanitárias, segurança pública, culturais compondo outro entendimento sobre a
educação como intercessora de práticas sociais contextualizadas.
É importante ressaltar a revitalização da Rádio do Colégio da Polícia Militar Unidade Dendezeiros, bem como a criação de uma Rádio online, mobilizada e
alimentada pelos alunos. Destacamos que esse projeto institucional prevê a
educação científica para a difusão e popularização da ciência, através do
envolvimento de alunos da Educação Básica no desenvolvimento de pesquisa como
atividade escolar, seja por meio de investigação ou de experimentação.
Assim, a intenção do GEOTEC é compreender o espaço como uma estrutura
social dotada de um dinamismo próprio e revestida de histórias, memórias e vidas
que, através das potencialidades das TIC, possibilitam um entrelaçamento entre
escola e comunidade na reconstituição da memória e da identidade da cidade de
Salvador, envolvendo de forma mais contundente a participação dos alunos da
Educação Básica no fazer ciência e compreender a dinâmica e os processos do
conhecimento científico e tecnológico.
b) Projeto Kimera - Cidades Imaginárias
Na contemporaneidade as tecnologias digitais são processos criativos que
permitem atribuir sentidos aos sujeitos que nascem na intensificação e ebulição das
produções do ciberespaço. Os jogos digitais possibilitam que os conteúdos
pedagógicos sejam mais atrativos e melhor compreendidos pelos alunos, por trazer
em seu bojo a hipertextualidade: som, imagem, jogabilidade, estratégias, desafios
dentre outros. Ao que consiste ao entendimento do lugar, o GEOTEC, desenvolveu o

projeto “Kimera: Cidades Imaginárias”.
Apresentamos que o principal objetivo do “Kimera: Cidades Imaginárias” é
desenvolver um jogo-simulador de cidades, de forma colaborativa com os
profissionais de T.I, pesquisadores, professores e alunos, relacionando os conteúdos
oficiais que representam os lugares, espaços, constituindo-se em estratégias de
ensino aos estudantes do ensino fundamental I.
Neste contexto, vale ressaltar que o Colégio da Polícia Militar da Bahia é a
primeira escola onde o projeto foi desenvolvido, utilizando os discentes do 4º e 5º
ano, através de encontros formativos e oficinas que equivalem a gameficação11 e
realçando a potencialidade das Geotecnologias enquanto processos criativos e
transformativos ao entendimento do lugar em paralelo aos saberes hodiernos das
experiências dos sujeitos com seus ambientes.
c) Curso de Aperfeiçoamento: O espaço da cidade do Salvador: explorando práticas
e processos tecnológicos na Educação Cartográfica
A rede CPM de ensino possui em seu quadro docente professores militares e
civis. Assim, foi constituído um curso de aperfeiçoamento profissional, destinado aos
professores da Rede Pública de Ensino, com carga horária de 200h, sendo
oferecido, coordenado e ministrado pelos pesquisadores do GEOTEC.
Assim, vale constar que o objetivo deste curso foi proporcionar uma discussão
sobre as didáticas e metodologias que utilizam as memórias dos moradores da
cidade do Salvador pelos alunos do Ensino Fundamental I a partir do
desenvolvimento de atividades relacionadas à Educação Cartográfica, em sala de
aula, explorando a dinâmica das instâncias da vida social.
Deste

modo,

foi

utilizado

nos

encontros

presenciais

instrumentos

geotecnológicos como potencializadores ao entendimento do espaço, tais como:
ferramentas de visualização, games, softwares, entre outros. Como resultado desta
ação, foi constituído um espaço de diálogo entre a escola e a academia,

11

A gamificação é o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para engajar pessoas, resolver
problemas e melhorar o aprendizado, motivando ações e comportamentos em ambientes fora do
contexto de jogos, com objetivo de aumentar o engajamento e despertar a curiosidade dos usuários
e, além dos desafios propostos nos jogos, na gamificação as recompensas também são itens cruciais
para o sucesso. Disponível em <https://pt.linkedin.com/pulse/o-que-e-como-ela-funciona>. Acesso
em: 20 de dez. 2017.

proporcionando que ambas as partes explanem suas concepções, experiências e
ideias acerca dos conceitos trabalhados.
d) Curso de Aperfeiçoamento Por uma Escola Democrática: Construção de um
Plano de Gestão Escolar
Este

curso

de

aperfeiçoamento é uma demanda apresentada pela

Coordenação Geral dos Colégios da Polícia Militar ao GEOTEC, para realizar um
processo de formação que trouxesse o repensar sobre as práticas profissionais
docentes nas unidades escolares pertencente à rede CPM de ensino.
Neste sentido, as práticas em sala de aula, convivência no espaço escolar, o
currículo oficial e o praticado são temas abordados no curso. Mas, como a
comunidade escolar pautado em Gestores, Coordenadores Pedagógicos, Servidores
estão envolvido/engajados na discussão da formação continuada do quadro docente
e da qualidade do ensino? Portanto, foi desenvolvido o curso de aperfeiçoamento
"Por uma Escola Democrática: Construção de um Plano de Gestão Escolar12",
agregando os três segmentos (gestores, coordenadores e professores) das trezes
unidades do Colégio da Polícia Militar no território baiano. Convém ressaltar que a
nomenclatura do curso, os conteúdos e os temas trabalhados foram discutidos e
construídos com o Coordenador Geral do CPM, com o grupo de gestores e
coordenadores pedagógicos do CPM Luiz Tarquínio, CPM Dendezeiro, CPM Ribeira
e CPM Lobato que juntos construíram/mediaram a formatação do curso, a partir das
demandas de sua Unidade Escolar.
Assim, a proposta foi desenvolver uma formação continuada dos Gestores,

Coordenadores

e

Professores

envolvendo

os

aspectos

administrativos

e

pedagógicos das treze unidades do CPM, dialogando diretamente com os problemas
de ensino, aprendizagem, avaliação, inclusão social e reflexões sobre “distorção de
taxa de aprovação por serie”, visando à construção de um plano de gestão escolar a
partir da colaboração dos sujeitos envolvidos na escola (HETKOWSKI, 2016).

12

O curso “Por uma Escola Democrática: Construção de um Plano de Gestão Escolar” é uma ação
ampla que envolve projetos de pesquisa de 04 (quatro) pesquisadores em processo de formação.
Corresponde a 03 mestrandos do GESTEC/UNEB e 01 doutorando PPGEDUC/UNEB. É importante
salientar a participação do grupo de pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade, na
concepção, mediação, construção dos conteúdos didáticos do curso e execução da proposta.

Ressaltamos que o processo formativo surgiu da necessidade de propor um plano

de gestão educacional, elaborado de forma coletiva e participativa, envolvendo a
gestão militar e a gestão pedagógica, centrando-se na interlocução entre a
Universidade e a escola de Educação Básica. Os objetivos do curso de
aperfeiçoamento se constituíram em: realizar encontros presenciais com gestores e
coordenadores;

construir

um

ambiente

de

aprendizagem

para

gestores,

coordenadores e professores; criar estratégias sobre os processos de avaliação que
envolvam o ensino e aprendizagem, considerando os aspectos sociais e
psicológicos dos alunos; envolver a comunidade docente na construção de um
parâmetro curricular dos Colégios, salvaguardando suas especificidades, e; discutir
estratégias/suporte

para

recuperar

paralela/processual

o

aluno

com

baixo

rendimento.
Destacamos o curso de aperfeiçoamento Por uma Escola Democrática:
Construção de um Plano De Gestão Escolar, pois foi o espaço formativo em que
iniciamos os primeiros passos desta pesquisa, aplicando um questionário da
pesquisa exploratória aplicada aos sujeitos que participaram e faziam parte do
quadro efetivo profissional dos Colégios da Polícia Militar da Bahia.
Para fins didáticos e metodológicos, este curso os sujeitos escolares foram
separados em três salas de suporte pedagógico: Sala dos Professores, Sala dos
Coordenadores e Sala dos Gestores, conforme retratado no Quadro 03. Nesta
dinâmica, para subsidiar esta pesquisa, escolhemos a sala dos professores, pois é
neste espaço que estavam os instrutores/monitores de Instrução Militar.
Quadro 3 – Desenvolvimento do projeto em três cursos do Curso Por uma Escola Democrática:
Construção de um Plano de Gestão Escolar, 2016.

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO EM TRÊS CURSOS
SALA DOS
GESTORES

SALA DOS
COORDENADORES

SALA DOS
PROFESSORES

Currículo: A escola que
temos a escola que
queremos.

Currículo: O currículo que
temos o currículo que
queremos.

Currículo: O ensino que
temos o ensino que
queremos.

36 gestores

49 coordenadores

484 professores

Fonte: Autora, 2017.

Na sala que tinha por objetivo pensar o currículo a partir do “ensino temos e o

ensino que queremos”, possuiu o número total de 484 professores de toda a rede
CPM, sendo composta por, além dos instrutores e monitores que compõem o quadro
efetivo da Polícia Militar e Bombeiro Militar da Bahia, por docentes civis pertencentes
ao quadro da Secretaria de Educação da Bahia. No entanto, podemos verificar que
entre os 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) professores inscritos, apenas 20
(vinte) eram instrutores/monitores.
Com carga horária de 200 horas, a sala de professores possuía dois módulos
(Quadro 4), sendo ofertado na modalidade de Ensino a Distância (EaD), mediados
pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), como suporte de interação, formação
e coleta de dados.
Quadro 4 – Estrutura Curricular: Duração e Regime da Sala dos Prrofessores do Curso Por uma
Escola Democrática: Construção de um Plano de Gestão Escolar, 2016.

SALA DOS PROFESSORES
MÓDULO I

DISCIPLINAS

120h

Prática Pedagógica e Educação Básica
Mediação pedagógica na sala de aula

MÓDULO II

DISCIPLINAS

80h

Estratégias pedagógicas
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC

Fonte: Hetkowski, 2016.

Ressaltamos, todavia, que esta ação formativa se configura como espaço
propício a realização desta pesquisa aplicada de intervenção, pois os dados
coletados advêm da participação destes sujeitos no curso, servindo de análise para
refletir sobre a profissão docente, os processos de ensino e aprendizagem e a
formatação do currículo da disciplina Instrução Militar dos Colégios da Polícia Militar
da Bahia.
Neste ambiente, aplicamos um questionário semiestruturados (APÊNDICE A
e B) com perguntas abertas e fechadas a um universo de 20 (vinte)
instrutores/monitores, bem como a 20 (vinte) coordenadores militares, com o objetivo
compreender as atividades desenvolvidas pelos instrutores/monitores militares na
instância do CPM e conhecer os sujeitos que estariam colaborando das ações deste

curso, para planejar uma proposta de intervenção que promovesse o diálogo entre
estes profissionais.
Neste contexto, vale registrar que uma das motivações para escolha deste
tipo de técnica para a coleta de dados foi devido à dificuldade de acesso aos sujeitos
desta pesquisa, em razão da distância geográfica entre os colégios. Assim, exigiu
buscar dentro do CPM, ações formativas de sucesso, para planejar a melhor forma
de ofertar uma proposta que viesse dar conta das especificidades levantadas nesta
pesquisa.
Gil (2008) aponta que o estudo de campo procura o aprofundamento de uma
realidade específica e é realizada por meio da observação das atividades do grupo
estudado e de entrevistas para captar as explicações e interpretações do ocorrem
naquela realidade. Neste propósito, foi necessário compreender e identificar o
campo de atuação destes instrutores militares, bem como as peculiaridades
advindas da atividade desempenhada na docência, a fim de analisar a práxis
pedagógica desenvolvida pelos policiais militares em sala de aula. Destarte, os
dados que obtivemos da coordenação pedagógica, possibilitou compreender a
relação que estes instrutores estabelecem com os sujeitos que estão envolvidos o
fazer pedagógico escolar.

3.1.1 Contextos e vivências: os dados dos questionários
A partir dos dados coletados no curso levantamos alguns questionamentos
sobre os instrutores/monitores militares e o ensino de Instrução Militar, a partir dos
quais podemos traçar e discutir as características da sua formação e da sua prática
docente. Para compreender a metodologia empregada no ensino do componente
curricular Instrução Militar, foram levantadas algumas questões e destacamos
algumas falas dos sujeitos entrevistados para trilhar o caminho percorrido. No que
se refere aos principais conteúdos abordados na disciplina IM, obtivemos os
seguintes dados:
Valores militares, ordem unida, origem do militarismo e sua interferência na
organização da sociedade (CURSISTA 1).
Regulamento de continência, postos e graduações, manual de ordem unida
e regulamento disciplinar do CPM (CURSISTA 2).
Ética e moral. Direitos humanos, artigo 5 da Constituição Federal
(CURSISTA 3).

A prática de instrução militar (ordem unida) e conteúdos abordando temas
sociais (CURSISTA 4).
Hierarquia e História Militar (CURSISTA 5).

Nesta etapa de análise, percebemos que não há uma diretriz específica, nem
uma padronização para normatizar as ações da disciplina no CPM, podemos
evidenciar que cada escola tem um direcionamento próprio, no que compete a
metodologia e seleção dos conteúdos ministrados na disciplina. Ressaltamos que,
dos policiais entrevistados para esta primeira etapa da avaliação, 50% (10 pessoas)
enfatizam que os conteúdos de Instrução Militar são selecionados pelo Corpo de
Aluno13, 30% (6 pessoas) responderam que o processo de seleção é realizado pelo
próprio instrutor/monitor e ocorre através de “apostilas e manuais”, conforme
evidenciou o Cursista 5. Seguindo com a análise, 15% (3 pessoas) responderam ser
de responsabilidade da Coordenação Pedagógica esta seleção e os 10% (2 pessoas)
que optaram por “outros”, justificaram que em sua unidade escolar “há os conteúdos
propostos pela coordenação, mas os instrutores/monitores também podem propor
outros” (CURSISTA 9). Assim ressaltamos a fala do Cursista 13 quando afirmou que
“[...] na minha escola, quando assumi Instrução Militar já havia um plano anual de
curso desenvolvido por Instrutores Militares e Coordenação Pedagógica, em que só
fiz adaptar para as três unidades atuais”. Evidenciamos aqui que há escolas em que
disponibiliza o plano de cursos anual para execução das

atividades de IM, no

entanto, na maioria desta, fica sob a responsabilidade do instrutor/monitor selecionar
os conteúdos de acordo com sua habilidade e

julgamento dos conteúdos mais

pertinentes. No Gráfico 1, ilustramos estes aspectos,

13

Conforme estabelece o Regimento Interno do CPM, no art. 53, o Corpo de Alunos é o órgão, da
estrutura da PMBA, responsável pela formação específica dos alunos, relativamente aos
componentes curriculares que tratam do estudo da cultura militar e policial militar, seus valores e
princípios, voltados para o desenvolvimento do sentimento cívico e patriótico, bem como, despertar a
vocação para a profissão policial militar.
Gráfico 1 – Processo de seleção dos conteúdos ministrados em Instrução
Militar. 10%

15%

50%

25%

Fonte: Autora, 2017.

O que avaliamos, de forma geral, nos dados apresentados, é não há
uniformidade entre os trezes CPM, pois em uma única Unidade Escolar
identificamos instrutores responsáveis pela seleção dos conteúdos da disciplina,
sendo que nesta mesma unidade outro instrutor informou que a referida tarefa é de
responsabilidade, ora do Corpo de Aluno, ora da Coordenação Pedagógica. Sobre
este aspecto, nos remete refletir sobre o papel do professor frente à seleção do
conteúdo pedagógico, pois este conteúdo está contido em um campo do
conhecimento e se constitui, neste processo, como um conjunto de saberes
organizado para atingir um determinado objetivo. Convém-nos ressaltar que a
seleção de conteúdos é uma etapa importante no planejamento do docente, e
precisa estar vinculada às ações que são consideradas importantes e significativas
para os alunos, considerando a sua natureza, as funções sociais e ao objetivo
proposto.
Em

outro

momento,

questionamos

aos

instrutores/monitores

se

a

Coordenação Pedagógica supervisionava/orientava as atividades de IM, de tal
modo, obtivemos as seguintes respostas, conforme demostrado no Gráfico 2: 55%
(11 pessoas) indicaram que “sim”, sendo que 45% (9 pessoas) advertiram que “não”.
Gráfico 2 – Supervisão Pedagógica das aulas de Instrução Militar
(instrutores). 0%

45%
55%

Fonte: Autor, 2017.

Assim, compreendendo a supervisão pedagógica como responsável pelo
acompanhamento e avaliação do desempenho do docente, sempre mediando
práticas e possibilitando um espaço formativo, reflexivo e interativo, perguntamos
aos policias docentes qual unidade supervisiona as ações desenvolvidas pelos
instrutores/monitores de Instrução Militar, logramos os seguintes dados: 55% (11
pessoas) responderam que a supervisão é feita pela Coordenação Pedagógica, 40%
(8 pessoas) atribuíram a responsabilidade à Unidade Discente (Corpo de Aluno) e
5% (1 pessoa) informou que não há supervisão.
No tocante ao questionário aplicado à coordenação pedagógica, mapeamos
se, dentre as atividades desenvolvidas, é de competência dos coordenadores a
supervisão e orientação das atividades dos instrutores/monitores de IM, para fazer
um contraponto e tentar identificar a relação existente entre os docentes de IM e a
Coordenação Pedagógica. No entanto, 70% dos coordenadores entrevistados (14
pessoas) afirmam que “não” supervisionavam as atividades da disciplina Instrução
Militar, e a Coordenadora 3 acrescenta “Isso [supervisão] é feito por Oficiais da
Unidade Escolar”, vale representar que 30% (6 pessoas) afirmam que “sim”, ao
passo que exemplifica dizendo “a disciplina é vinculada ao currículo e tenho que
supervisionar” (COORDENADOR 7) e ainda “Sim, mas de maneira muito limitada”
(COORDENADOR 11), tais dados podemos verificar no Gráfico 3,
Gráfico 3 - Supervisão Pedagógica das atividades de Instrução Militar

(coordenadores). 30%

70%

Fonte: Autor, 2017.

Observamos com estas asseverações que não há uniformidade em todas as

Unidades CPM, no tocante ao papel da Coordenação Pedagógica com as instruções
militares.
No que diz respeito a participação dos instrutores/monitores nas Atividades
Complementares (AC), realizadas pela Coordenação Pedagógica, com os demais
professores, identificamos que em 80% (16 pessoas) dos casos, o instrutor/monitor
não efetiva o planejamento das suas atividades em diálogo com a coordenação
pedagógica e com os outros professores das disciplinas regulares, no entanto, 20%
(4 pessoas) se reúne no AC com professores da área de Ciências Humanas. Sobre
este aspecto, pontualmente, não podemos olvidar, que a AC se constitui como um
espaço e um momento de reflexão e construção permanentemente, inerente e
imprescindível ao trabalho pedagógico do docente, destinado ao planejamento e
organização de suas atividades, assim é importante estabelecer um ambiente/tempo
para que os instrutores e monitores possam trocar e compartilhar experiências
acerca do fazer pedagógico.
Por conseguinte, retomamos a fala dos instrutores/monitores e percebemos
que o componente “Ordem Unida” (um dos conteúdos abordados pela disciplina) é
uma disciplina ministrada nos cursos de formação do policial militar, e tem por
objetivo “desenvolver o sentimento de coesão e os reflexos de obediência, como
fatores preponderantes na formação do militar em público” (BAHIA, 2016), se
apresenta como:
Ordem Unida - (40h/a) Módulo I: 1- Explanação sobre histórico conhecido;
2- Conceitos e definições; 3- Termos militares; 4- Instrução a pé firme e em
deslocamento; 5- Formaturas e paradas; 6- Deslocamentos e formaturas; 7Comandos coletivos de corneta; 8- Conceitos e definições; 9- Instrução a pé
firme; 10- Avaliação prática.
Módulo II: 1- Instrução individual e coletiva armado; 2- Generalidades: a)
Pé firme, b) Deslocamento; 3- Comandos de voz, corneta, gestos e apito; 4Avaliação prática. (PMBA, 2016, grifo do autor).

Destacamos no Ementário do Curso de Soldado da PMBA que o referido
componente curricular é algo intrínseco a formação do policial militar, ou seja, a
disciplina Ordem Unida compõe o curso “propriamente” de formação do policial
militar, onde os componentes curriculares estão lastreados potencialmente na
disciplina e hierarquia, no entanto, como evidenciado pelos instrutores/monitores,
está disciplina/conteúdo presente na educação básica nas aulas de IM.
Todavia,

sobre

este

aspecto,

compreendemos

a

necessidade

do

delineamento, adequando a finalidade da educação básica, atentando para as

habilidades e competências necessárias ao ensino no CPM, pois assim,
possibilitaria ao instrutor/monitor desenvolver ações e práticas possíveis ao exercício
profissional de IM.
Outro aspecto relevante que merece ser destacado é em relação à formação
do policial militar frente à habilidade para a docência. Para mapear este tema, foi
perguntado se a formação técnica do policial militar, em Curso de Formação,
Aperfeiçoamento ou Capacitação, era suficiente para a aquisição de suporte teórico
e prático para o desenvolvimento das atividades para a docência. Obtivemos os
seguintes dados:

Acho que não, uma formação acadêmica é necessária para dar aula
(CURSISTA 2).
Não! É necessário o aperfeiçoamento continuado, e é importante
conhecer as disciplinas pedagógicas (CURSISTA 6).
.
Para a docência especificamente, não. Oferta base teórica e prática aos
ensinamentos para a área policial militar (CURSISTA 7).
Não! O conhecimento adquirido no curso de formação e de suma
importância, mas o docente deve se aprimorar, buscando novos
conhecimentos e metodologias para facilitar o aprendizado, visto que
estamos trabalhando com crianças e adolescentes (CURSISTA 9).
“Sim, porém uma formação acadêmica na área de educação permite
maior segurança e flexibilidade no processo de ensino-aprendizagem”
(CURSISTA 10).
“Em termo de instrução, mas é necessária a didática de aplicação
pedagógica” (CURSISTA 17).
“Em parte, pois, no curso de formação policial não se ensina elaboração
de um plano de aula” (CURSISTA 20).

Colocamos em destaque algumas afirmações dos instrutores/monitores que
nos remetem sobre a formação destes docentes. Os policias demostram em suas
asseverações a importância da formação seja inicial, seja continuada para o
desempenho das ações docentes, conforme o Cursista 6 “[...]É necessário o
aperfeiçoamento continuado, e é importante conhecer as disciplinas pedagógicas”,
pois “[...] uma formação acadêmica na área de educação permite maior segurança e
flexibilidade no processo de ensino-aprendizagem” (CURSISTA 10). Os docentes
compreendem, neste processo, que apenas o arcabouço prático/teórico do curso de
formação não habilita para a docência na educação básica “[...] docente deve se

aprimorar, buscando novos conhecimentos e metodologias para facilitar o
aprendizado[...]” (CURSISTA 9) e dialogar com outros saberes. O que nos permite
retomar a Tardif ao pontuar que o saber profissional está, de certo modo, “na
confluência de vários saberes oriundos da sociedade, da instituição escolar, dos
outros atores educacionais, das universidades, etc” (2014, p. 19).
Ainda dialogando sobre a formação, foi perguntado se o policial militar da
área de educação tem mais habilidade para realizar as atividades da disciplina
Instrução Militar, os dados obtidos foram os seguintes:
Sim! Porque a elaboração de um plano de aula o ajudará na aplicação do
conteúdo, além de outros conhecimentos pedagógicos como a prática em
sala de aula, o relacionamento com os alunos, a consciência da troca de
experiências do saber, etc. (CURSISTA 11).
Sim, [...] há necessidade de conhecimentos metodológicos para realizar as
atividades. Quanto mais dominar saberes diversos, mas fácil fará com que
os discentes assimilem e entendam (CURSISTA 14).
Sim, pois ele é detentor de outros conhecimentos dentro da área de
Educação que podem auxiliá-lo no desenvolvimento das aulas (CURSISTA
16).
Sim. Devido aos saberes da docência que não se aprende nos cursos de
formação policial (CURSISTA 17).
Não. Para a disciplina de IM o Curso de formação nos dá a bagagem teórica
(CURSISTA 19).
Não há um preparo determinado. O policial utiliza a sua bagagem de
conhecimento de mundo militar e outras experiências. É necessário
conhecer as normas castrenses (CURSISTA 20).

Do universo de instrutores/monitores entrevistados, vale constar que 80% (14
pessoas) asseguram que o policial da área de educação tem mais habilidade para
docência, como relatado pelo Cursista 16 “[...] detentor de outros conhecimentos
dentro da área de Educação que podem auxiliá-lo no desenvolvimento das aulas”,
assim, nesta mesma dimensão o Cursista 11 afirma que “a elaboração de um plano
de aula o ajudará na aplicação do conteúdo, além de outros conhecimentos
pedagógicos como a prática em sala de aula”, reforçando o pensamento de que os
policias que possuem os “saberes da formação profissional” (TARDIF, 2014)
possuem mais habilidades para a docência. Não obstante, 20% (6 pessoas) versam
que é a formação profissional e experiência enquanto policial militar que o
respaldam para serem instrutores/monitores, como enfatiza o Cursista 19 “[...] para a

disciplina de IM o Curso de formação nos dá a bagagem teórica”, corroborando com
o Cursista 20 “[...] O policial utiliza a sua bagagem de conhecimento de mundo
militar e outras experiências”. “É necessário conhecer as normas castrenses”.
É importante perceber que os instrutores/monitores também expressaram
acerca do trabalho docente o quê desenvolvem no cotidiano, e que é essa
prática/experiência que os têm ensinado desenvolver suas habilidades. Tais
aspectos nos permitem compreender que a atuação profissional constitui numa
importante fonte de aquisição de saberes. Kirsch e Mizukami (2012, p. 76)
consideram que “[...] o instrutor aprende a dar aula por tentativa e erro, verificando
se dá ou não certo tal prática em sala”, evidenciando, entre outros aspectos, que o
interesse pessoal também influi para que o instrutor busque aprimorar sua prática
para que o aluno aprenda. Assim, evidenciamos que os professores constroem seus
saberes na interlocução entre os diversos momentos e distintas situações
vivenciadas na escola. Nesta conjuntura, percebemos que a atuação destes policiais
militares proporciona infinitas aprendizagens. E sobre estas reflexões que trazem à
tona a legitimidade da experiência profissional como mola propulsora para o
desenvolvimento das atividades docente, suscitou a seguinte questão: A partir de
sua experiência, como a disciplina instrução militar pode ser desenvolvida?
Com inovações, ludicidade e formação acadêmica dos seus instrutores
(CURSISTA 13).
Através de um planejamento estruturado entre as séries. Sendo um
complemento das outras, como acontece com as demais disciplinas
(CURSISTA 15).
Padronizando as ações e os conteúdos de cada ano, vai permitir que cada
série específica aprenda os conteúdos adequados ao que é exigido do
aluno do CPM (CURSISTA 18).
Através de cursos técnicos [...] a fim de aprimorar os saberes e experiências
existentes (CURSISTA 19),

A partir das falas dos sujeitos, é notório perceber que a experiência contribui
de forma significativa para a compreensão das dinâmicas da sala de aula,
conquanto, podemos constatar que estes instrutores/monitores compreendem a
necessidade de uma normatização e um planejamento mais sistemático da
disciplina, do aperfeiçoamento continuado do corpo docente, e, além disto, apontam
para o imperativo da interdisciplinaridade de IM com outras áreas do saber.
Pensando na proposta de construção coletiva e colaborativa de uma
normativa que promovesse a integração e a padronização das ações referentes à

disciplina, perguntamos aos entrevistados o que seria necessário normatizar nos
Colégios da Polícia Militar para melhoria da disciplina Instrução Militar. Apresentamos
algumas pontuações,
Definir o plano de curso para a rede CPM (CURSISTA 2).
Um conteúdo único e com viés de educação formal (CURSISTA 4).
Um projeto político pedagógico que contemple IM como disciplina básica,
tendo em vista se tratar de instituição militar (CURSISTA 5).
O Plano de Curso. Desta forma os conteúdos seriam abordados conforme a
série do aluno, com aprofundamento de determinadas matérias em função
da experiência e maturidade dos alunos, bem como a organização de
encontros entre os profissionais da área a cada encerramento de semestre
(CURSISTA 14).

Voltamos ao cerne da questão que aponta a necessidade de um parâmetro
que norteie a atividade do componente curricular. Se pensarmos que muitos destes
instrutores não possuem formação na área de educação, inferimos que a falta de
uma diretriz que regulamente a prática das ações de Instrução Militar pode acarretar
em um descompasso das atividades docentes.
Desta forma, não há como negar que a necessidade de conhecimento e
reflexão sobre a organização e gestão do espaço escolar é uma condição
indispensável ao processo de desenvolvimento e melhoria do desempenho de uma
escola. Este processo vai exigir investimentos estratégicos na organização das
atividades e na formação dos professores que compõem a base da unidade de
ensino.
Neste sentido, com a fala destes sujeitos aparece uma propositiva que nos
conduziu a planejar um processo formativo para promover a reflexão sobre as
práticas pedagógicas e os saberes docentes, com a proposta de construção, de
forma colaborativa, de uma normativa que regulamente as ações do componente
curricular Instrução Militar no âmbito do CPM da Bahia.
Por conseguinte, a segunda etapa desta pesquisa, que corresponde à
intervenção da propositiva, foi consolidada com os instrutores e monitores do CPM,
em virtude da aprovação da ação extensionista, com base no edital n.º 007/2017,
referente ao aviso n.º 009/2017, publicado no D.O.E. de 24/01/2017, da Pró-reitoria
de Extensão da Universidade do Estado da Bahia, que visa o intercâmbio e a
difusão de conhecimento com a participação de pesquisadores da UNEB. Esta ação

será realizada por intermédio do Curso de Aperfeiçoamento Formação Técnico
pedagógica dos Instrutores Militares dos Colégios da Polícia Militar da Bahia –
CPM/BA que objetiva suscitar o debate sobre a prática e os saberes docentes na
educação básica, com o intuito de aprofundar conhecimentos técnicos e
pedagógicos no campo do ensino das instruções militares.
À vista disto, a pesquisa participante será o referencial metodológico
impulsionador para a realização deste processo formativo, empreendido por um
grupo de instrutores militares do CPM, professores formadores e pesquisadores da
Universidade do Estado da Bahia.
3.2 PARA ALÉM DA PRÁTICA: O CURSO FORMAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA
DOS INSTRUTORES MILITARES DOS COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR DA
BAHIA

O processo formativo não é homogêneo, pois carregamos em nós as marcas
constituídas no percurso da vida, advindas das relações que compõem os espaços e
as interações sociais. Na pesquisa não é diferente, dialogamos entre autores,
conceitos, métodos e principalmente com indivíduos que auxiliam a construir e
encontrar soluções aos problemas suscitados na investigação, de forma engajada.
Desta forma, vivenciamos que as participações/interações dos sujeitos estão
caracterizadas

pelo

sentimento

mútuo

de

buscar

soluções

educacionais

pedagógicas a um processo cíclico que não se encerra com resultados de pesquisa,
mas da mobilização/articulações entre as instituições, sempre resinificando e
permitindo que outras ações sejam desenvolvidas, sejam planejadas como uma
simples fagulha que alimentada queima e aquece a esperança, desejo e realizações
humanas.

Neste

caminhar,

conforme

ilustra

a

Figura

2,

a

execução/planejamento/avaliação do processo formativo constituído neste projeto de
intervenção, contou com a parceria entre a Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), através do programa de Pós-graduação Mestrado Profissional Gestão e
Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC), desenvolvido a partir das ações do
Grupo de Pesquisa Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade (GEOTEC), e
a Polícia Militar da Bahia, através do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP).
Figura 2 - Estrutura da colaboração entre as Instituições envolvidas

Fonte: Autora, 2018.

E é neste contexto de interações, mobilizações e parcerias que surge o Curso
de Aperfeiçoamento Formação Técnico-Pedagógica dos Instrutores Militares dos
Colégios da Polícia Militar da Bahia, que foi desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa
Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade, da Universidade do Estado da
Bahia em parceria com o Instituto de Ensino e Pesquisa/Coordenação Geral dos
Colégios da Polícia Militar, da Polícia Militar do Estado da Bahia, articulação esta
advinda desta pesquisa de intervenção e aplicação na rede CPM de educação. É
importante constar que o curso surgiu das contribuições/reflexões mediadas com os
instrutores/monitores que participaram do curso “Por uma escola democrática: a
construção de um plano de gestão escolar”, o que nos possibilitou o engajamento de
ações significativas para compor o segundo curso, a partir da realidade destes
policiais docentes do Colégio da Polícia Militar. Assim, este processo formativo se
consolida de forma participativa, seja pela mediação e

construção de forma

colaborativa com os sujeitos envolvidos, assim como para a Universidade que se
propõem a oferecer a metodologia do curso que consiste no ambiente virtual de
aprendizagem (AVA).
Neste âmbito, o Curso de Aperfeiçoamento Formação Técnico-Pedagógica
dos Instrutores Militares dos Colégios da Polícia Militar da Bahia (Conforme Figura 2)
tem como objetivo latu propor uma imersão que possibilite uma reflexão sobre o
papel do policial militar enquanto profissional docente nos Colégios da Polícia Militar
da Bahia, exigindo da corporação processos de formação continuada e em exercício
na área de educação, para os instrutores/monitores que ministram e/ou lecionam a
disciplina Instrução Militar, com vista ao desenvolvimento de habilidades e
competências para a docência.
O processo formativo, delineado nessa proposta, visa contribuir com a
formação dos policiais militares docentes nas unidades dos Colégios da Polícia
Militar, mediando práticas pedagógicas para atender demandas educacionais, com o

objetivo de ampliar reflexões sobre o currículo do Colégio da Polícia Militar, além de
desenvolver ações e práticas potenciais ao exercício profissional dos docentes da
disciplina Instrução Militar.
Figura 3 - Topo do Curso Formação Técnico-Pedagógica dos Instrutores Militares dos Colégios da
Polícia Militar da Bahia – CPM/BA

Fonte: Autora, 2017.

Neste sentido, a elaboração do processo formativo, aqui delineado,
estruturou-se para contribuir significativamente com a qualificação dos profissionais
da rede de ensino dos Colégios da Polícia Militar. Para tanto, os objetivos do curso
de aperfeiçoamento se constituem em: criar instrumentos de planejamento e
avaliação formativa dos sujeitos que exercem/ministram profissionalmente prática
docente

na

disciplina

Instrução

Militar

dialogando

entre a experiência e

conhecimentos pedagógicos inerentes ao processo de ensino e aprendizagem na
contemporaneidade. Para atingir este objetivo foi necessário: possibilitar aos
partícipes do curso Formação Técnico-Pedagógica dos Instrutores Militares dos
Colégios da Polícia Militar da Bahia – CPM/BA a familiarização de conceitos
atinentes a Educação, Processo Formativo e Práticas Pedagógicas em instituições
militares; proporcionar práticas didático-metodológicas que possibilitem refletir sobre
a importância da formação continuada para o desenvolvimento da docência na
Educação Básica; desenvolver o mapeamento de conteúdos da disciplina Instrução
Militar a partir das experiências dos professores militares e; criar de forma

colaborativa um documento que normatize as práticas educativas e docentes na
disciplina de Instrução Militar, mediados pela Universidade do Estado da Bahia,
Instituto de Ensino e Pesquisa, Coordenação do Colégio da Polícia Militar e
Instrutores/Professores.
A estrutura do curso está diluída em uma carga horária total de 100h,
divididas em quatro disciplinas, em um módulo único (Conforme Quadro 5), para se
adequar ao calendário letivo da Instituição Escolar, sem conflitar com as outras
demandas técnicas, administrativas e laborais dos participes da proposta, uma vez
que os instrutores/monitores tiveram que conciliar as atividades de docência com a
ação formativa aqui descrita.
Quadro 5 – Divisão Modular: Curso Formação Técnico-Pedagógica dos Instrutores Militares dos
Colégios da Polícia Militar da Bahia – CPM/BA, 2017

MÓDULO ÚNICO
Educação no Contexto Militar
Espaço, Cultura e Cotidiano Escolar
Currículo: Saberes, Prática e Sociedade
Pesquisa Aplicada na Educação Básica
Carga Horária Total do Curso – 100h

Fonte: Autora, 2017.

Sendo assim, para o desenvolvimento desta ação, nos baseamos nas
potencialidades da Educação à Distância – EAD14, por permitir desenvolvimento dos
saberes para além dos contextos presenciais físicos, extrapolando a separação
física e temporal entre os cursistas, superada pela interação intensa e pelas
Tecnologias

de

Informação

e

Comunicação

(TIC)

constituindo

ambientes

colaborativos e favoráveis a aprendizagem. Assim, o uso da TIC na educação
possibilita provocar movimentos criativos e dinâmicos, ampliando o campo de
atuação, não se restringindo a sala de aula, pois a TIC se apresenta como “[...]
diferentes linguagens como forma de inserir e explorar na escola a cultura da
informação e do conhecimento” (HETKOWSKI, 2004, p. 97).
Portanto, viabilizar um processo formativo que possibilitasse envolver as treze

14

Esta pesquisa aplicada se limitou a utilizar os potenciais tecnológicos dos recursos do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA), uma das características da Educação a Distância (EAD), porém não os adotou enquanto
objeto de pesquisa e análise, o que corresponde a teoria e metodologia que é são peculiares da EAD.

Unidades do Colégio da Polícia Militar, separados geograficamente, foi possível e
potencializado pelas ferramentas pedagógicas disponíveis no Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA). Neste viés, o AVA se apresenta como um espaço de
interações, construções e elaboração de ideia e reflexões que se constituem de
forma colaborativa e interativa.
O AVA, conforme conceitua Ribeiro et al (2007), “são softwares educacionais
via internet, destinados a apoiar as atividades de educação à distância [...] que
oferecem um conjunto de tecnologias de informação e comunicação, que permitem
desenvolver as atividades no tempo, espaço e ritmo de cada participante”.
Corroborando com este pensamento, o AVA pode ser definido, se acordo com Anjos
(2012, p. 54) como,
[...] uma ou mais soluções de comunicação, gestão e aprendizado
eletrônico, que possibilitam o desenvolvimento, integração e a utilização de
conteúdos, mídias e estratégias de ensino-aprendizagem, a partir de
experiências que possuem ou não referência com o mundo real e são
virtualmente criadas ou adaptadas para propósitos educacionais.

Pelas características apresentadas, o ambiente virtual de aprendizagem tem
se apresentado de forma contundente na formação pedagógica deste policias
militares, possibilitando o diálogo entre os docentes que atuam nas trezes unidades
escolares e promovendo aproximações (ao que consiste as distâncias físicas) e
reflexões sobre suas práticas, no tocante à docência da disciplina Instrução Militar.
O espaço de formação deve proporcionar aos docentes, a reflexão sobre sua
prática educacional e sua docência, já que, conforme orienta Nóvoa (2002) é através
do processo reflexivo que irá se tornar um profissional capaz de construir sua
identidade profissional docente. Neste contexto, o uso das ferramentas do ambiente
virtual de aprendizagem: os chats, os vídeo-aulas, os fóruns, os questionários,
enquete, glossário, possibilitam aos policias discentes, discussões e práticas que
possibilitam o entendimento das noções basilares acerca de currículo, práticas
pedagógicas

e

avaliação,

possibilitando

um

movimento

colaborativo

a

regulamentação e normatização da disciplina Instrução Militar.
Ao que consiste a rede CPM, a expectação com o curso é a possibilidade de

uma nova concepção de formação do quadro de docente militar, inicialmente
realizado em parceria com a Universidade do Estado da Bahia e, por conseguinte, a
autoformação profissional, constituindo-se, assim, num processo permanente de
desenvolvimento de práticas pedagógicas enleadas as propostas das disciplinas que
compõem a estratégia de ensino (Quadro 6).
Quadro 6 – Estrutura Curricular: Curso Formação Técnico-Pedagógica dos Instrutores Militares dos
Colégios da Polícia Militar da Bahia – CPM/BA, 2017.

DISCIPLINA

EMENTA

CH

Educação no
Contexto Militar

A Educação e seus pressupostos teóricos e metodológicos.
A
formação do sujeito para uma prática cidadã. As
características de ser militar na sociedade contemporânea.
Diálogos entre Educação e Militarismo, para além do
imaginário social.

30h

Espaço, Cultura
e Cotidiano
Escolar

O espaço escolar. O cotidiano, a diversidade e a autonomia
no processo de mobilização de saberes. A produção dos
sujeitos escolares (gestão, coordenação, docentes e
discente). A Cultura escolar pelas marcas da relação
interpessoal.

30h

Currículo:
Saberes,
Práticas e
Sociedade

A produção do currículo na história. Concepções
contemporâneas de currículo. O discurso curricular:
fragmentos e totalidades. O cotidiano da escola e seus
currículos: práticas discursivas, cultura escolar, identidade e
diversidade. Contribuições da elaboração de currículo a
praticas pedagógicas qualitativas.

30h

Pesquisa
Aplicada na
Educação Básica

Acompanhamento de Imersão. Levantamento de problemas
estruturais na prática docente de Instrução Militar.
Elaboração da Normativa da disciplina Instrução Militar a
partir da colaboração dos participes.

10h

Fonte: Autora, 2017.

Como anunciado, a proposta deste projeto de intervenção é agregar e
promover o diálogo intermitente entre os instrutores militares que atuam nos treze
colégios, para trilhar um caminho e planejar as ações da disciplina Instrução Militar,
e das discussões provenientes deste processo participativo selecionaram-se
conteúdos, concepções e práticas pedagógicas mais relevantes às instituições de
ensino, e das ações do curso será construído de forma colaborativa o Ebook
Pedagógico com as orientações do componente curricular Instrução Militar.

A metodologia desta ação aplicada se apresenta na ausência de formação
continuada do quadro dos policiais militares docentes do Colégio da Polícia Militar,
além da inexistência de um instrumento legal que normatiza e organiza a disciplina
Instrução Militar.
Para validar este processo formativo, no âmbito da Instituição Militar, o curso
de aperfeiçoamento foi planejado e desenvolvido atendendo aos critérios e as
normas metodológicas previstas na Portaria n.°007 – CG/08 da PMBA que
estabelece critérios referentes ao planejamento, controle e fiscalização das
atividades de ensino na Polícia Militar da Bahia, na Diretriz Geral de Ensino (DGE)
2016/2019 e nas Normas para o Planejamento e Conduta da Educação (NPCE)
2017, no âmbito do Instituto de Ensino e Pesquisa da PMBA.
Assim, esperamos que as reflexões produzidas no e com o grupo participante
desta ação formativa, sobre os aspectos didáticos, técnicos, pedagógicos e
metodológicos, repercutam na concepção e no fazer pedagógico dos policiais
militares envolvidos, privilegiando um olhar mais humano, mais reflexivo e mais
problematizador da realidade onde esse docente está inserido.
Após o planejamento e elaboração do projeto pedagógico do curso, foi
necessária a divulgação do processo seletivo e sensibilização junto aos instrutores e
monitores militares que atuavam no CPM. Por conseguinte, foi solicitado à
Coordenação do Colégio da Polícia Militar ampla divulgação, via documento oficial
expedido pelo IEP, para a direção pedagógica e militar, além de fixação dos cartazes
(vide Figura 3) do curso entre os trezes colégios. Para o processo de inscrição foi
elaborado uma ficha e um questionário diagnóstico como uma nova exploração, para
além da consulta feita no curso “Por uma Escola Democrática: Construção de um
Plano De Gestão Escolar”, com o propósito de conhecer os sujeitos envolvidos nesta
proposta formativa, a sua formação pedagógica; os seus saberes; a sua atuação
enquanto instrutor/monitor no Colégio da Policia Militar, além de verificar as
pretensões e os conhecimentos prévios frente à proposta do curso, para subsidiar o
planejamento e execução de uma ação contextualizada com a realidade prática em
que os sujeitos estão inseridos.
Figura 4: Cartaz de divulgação do Curso Formação Técnico-Pedagógica dos Instrutores Militares dos
Colégios da Polícia Militar da Bahia – CPM/BA

Fonte: Autora, 2017.

Após as reflexões oriundas com a pesquisa exploratória, a proposta inicial
seria a realização do curso para 50 instrutores/monitores que estavam devidamente
registrados como professores de Instrução Militar na rede CPM. No entanto, após
três dias da abertura das inscrições, obtivemos mais de 100 inscrições e
preenchimento da ficha eletrônica, de policias militares dos trezes colégios.
Contamos, neste primeiro momento, não apenas como os instrutores que estão
efetivamente em sala de aula, mas também com praças e oficiais pertencentes ao
efetivo do Corpo de Aluno. Outrossim, próximo à data limite de encerramentos das
inscrições, foi solicitado da Coordenação Geral do CPM, permissão para ampliação
da proposta a outros grupos que não se sentiram contemplados com o curso, uma
vez que o pré-requisito para ser instrutor militar é a experiência enquanto policial, e
estes, enxergavam neste Curso de Aperfeiçoamento uma forma de dialogar com
questões pedagógicas incrustradas na proposta. Assim, o número de inscrito

duplicou, extrapolando o planejamento inicial, chegando a 220 inscritos, abrindo uma
nova questão a ser tratada e/ou problematizada no percurso de execução do curso:
A instrução militar de fato é uma característica do policial Militar? Trazendo à baila a
discussão sobre a experiência, vivência e identidade do ser profissional.
Para tanto, é necessário conhecer os componentes curriculares onde estão
atribuídas pistas pedagógicas por onde caminhará a execução da proposta do curso.
Reiteramos, que o curso não é apenas um mero dispositivo de coleta de dados, pois
possui no cerne da pesquisa uma devolutiva social e pedagógica aos sujeitos e a
instituição que caminharam, construíram e nortearam todas as etapas de
concepção, criação, desenvolvimento e aplicação, materializando os princípios da
pesquisa participante e aplicada.

3.2.1 Educação no Contexto Militar
A proposta do primeiro componente curricular “Educação no Contexto Militar”,
do Curso Formação Técnico-Pedagógica dos Instrutores Militares dos Colégios da
Polícia Militar da Bahia – CPM/BA, foi suscitar o debate sobre as principais
características de ser militar, suas bases filosóficas e práticas, e refletir como estas
auxiliam na formação cidadã dos discentes do Colégio da Polícia Militar. Partindo
deste princípio, o objetivo central da disciplina é analisar a educação no contexto de
instituições militares, levantando as principais convergências teóricas, metodológicas
e prática do exercício docente pautadas em habilidades da vivência policial,
aplicando nas realidades escolares de forma participativa e colaborativa.
Para aprofundar o debate sobre estas características, os temas arrazoados
nesta disciplina perpassaram sobre o entendimento dos seguintes temas: “O que é
Educação e suas categorias?” e “Ser Militar na Contemporaneidade”. Assim, estas
questões trazem ao centro a autoria e/ou centralidade da experiência profissional do
instrutor militar, promovendo a reflexão sobre esta temática, no âmbito do CPM,
dialogando sobre a experiência profissional militar, identificando atividades no dia-a
dia como elemento fundamental contextualizado com os olhares e princípios da
educação. Portanto, para dialogar sobre estas duas temáticas, organizamos o
estudo em dois momentos: o primeiro, numa perspectiva mais teórica, possibilitou
compreender o conceito de cultura militar, sua importância enquanto característica
inerente à profissão militar; o segundo, em uma dimensão mais prática, permitiu

mapear as principais funções e potencialidades do militarismo na educação básica,
conhecendo os principais avanços e barreiras da prática de instrução militar na
educação. É importante ressaltar que o termo “cultura” militar, não adentra as
questões epistemológicas do campo do saber, que suscitar inúmeras discussões
polissêmicas em sua etimologia, aqui atribuímos o sentido de cultura enquanto
produção realizada em determinado grupo, ou seja, a produção em ambiente militar,
criam marcas e signos que representam e caracterizam o devir da profissão militar.
Para alcançar os objetivos descritos acima, dividimos a disciplina em três
semanas e as atividades e discussões textuais/conceituais em: fórum, glossário e
relato da experiência profissional (Vide Figura 4).
Figura 5 - Divisão das semanas da disciplina Educação no Contexto Militar do Curso Formação
Técnico-Pedagógica dos Instrutores Militares dos Colégios da Polícia Militar da Bahia

Fonte: Autora, 2017.

Para dialogar sobre a experiência profissional militar, os instrutores foram
conduzidos a identificar as atividades do dia-a-dia como elemento fundamental ao
exercício da docência em IM, contextualizando com os princípios da educação
básica. Vale contextualizar, que nesta primeira disciplina não houve a intenção trazer
a discussão para o campo teórico da educação, pois, como apresentado
anteriormente, o que valida à docência destes instrutores é a condição de ser policial
militar, e sendo assim, ainda que alguns tenham a formação acadêmica na área de

educação, esta não se constitui como um elemento de seleção para atuação no
CPM.
Nesta ótica, inferimos que o policial foi formado para atuar no policiamento
ostensivo e para fomentar a sua formação, à sua experiência profissional e pensar a
educação dentro da sua prática em sala de aula, foram criados três Fóruns de
Discussão, tendo como leitura base o texto “A profissão policial-militar: sua essência
e fundamentos”, de Dias (2011), relacionado ao texto “O que é educação?”, de
Brandão (1995).
Para tanto, utilizamos no Fórum 01, a poesia “Ser militar é...” de Cassimiro
Dias, para evocar do partícipe a sua experiência profissional, caracterizando as
principais atividades desempenhadas no cotidiano do policial militar e perceber
como estas podem ser utilizadas na disciplina Instrução Militar no Colégio da Polícia
Militar. Eis que destacamos algumas respostas destes instrutores e monitores para
elucidar a experiência vivenciada:
O policial militar se depara com variados tipos de ocorrências, a exemplo de
prisões em flagrante delito pelos mais variados tipos de ilícitos penais;
prestação de socorro; a própria atividade de prevenção do ilícito, através do
policiamento preventivo/ostensivo, etc. Todas essas atividades fazem
com que o policial militar adquira uma experiência de vida muito
grande, que pode ser trazida para o interior da sala de aula. (CURSISTA
48, grifos nossos).
O controle emocional, a preparação física e a capacidade de lidar com
situações adversas são principais características para o cumprimento das
atividades militar. A disciplina, o senso do dever e a noção clara da missão
a cumprir são também características do nosso cotidiano enquanto policiais
militares. E é nesse sentido que podemos introduzir esses valores na
disciplina Instrução Militar nos CPM, focando na socialização do aluno,
através de práticas pedagógicas, a fim que este possa adaptar-se ao âmbito
militar, despertando o interesse vocacional pela carreira. (CURSISTA 54).
De fato, ser militar é um pouco de tudo, é dispor de sua vida em prol da
sociedade [...] é servir com responsabilidade respeitando as diferenças. É
ser ético, disciplinado e comedido em seus atos. Saber que a qualquer
momento será solicitado a prestar serviço. Agir com inteligência, zelar pelo
bom nome da instituição e também educar. Na disciplina Instrução Militar
temos a oportunidade de desenvolver conteúdos de extrema
importância para a formação das crianças e adolescentes dos colégios
da polícia militar que permeiam a vida e conivência. [...] É também de
incentiva-los e despertar a valorização profissional. (CURSISTA 78,
grifos nosso).

Importante perceber que estes policias vinculam a sua experiência
profissional, como um saber essencial e necessário às atividades desenvolvidas na
sala de aula. Nesta concepção, o Cursista 54 elucida as principais características da

atuação profissional, relatando o cotidiano do policial militar “[...] E é nesse sentido
que podemos introduzir esses valores na disciplina Instrução Militares no CPM
focando na socialização do aluno, através de práticas pedagógicas [...]”, da mesma
forma, o Cursista 78 evidencia que a profissão exige o compromisso social de
responsabilidade e respeito ao outro, e que no ensino da disciplina Instrução Militar
ele tem “[...] a oportunidade de desenvolver conteúdos de extrema importância para
a formação das crianças e adolescentes dos colégios da polícia militar que
permeiam a vida e conivência”. Tais questões nos possibilita uma discussão à luz do
pensamento de Tardif (2014) e Pimenta (2012) acerca dos saberes da experiência e
suas implicações na prática pedagógica do docente. Notadamente, compreendemos
que os saberes da experiência são decorrentes da história de vida pessoal de cada
professor, ao passo que são saberes produzidos no cotidiano de sua prática
pedagógica, na relação com os autores escolares. Assim, é possível evidenciar
estas reflexões, dentre outras, ao posicionamento do Cursista 48 quando suscita que
“[...] todas essas atividades fazem com que o policial militar adquira uma experiência
de vida muito grande, que pode ser trazida para o interior da sala de aula”. Sobre
este aspecto Tardif (2014) pontua que no âmbito dos “ofícios e das profissões” não
há como falar do “saber” sem relacioná-los com o contexto do trabalho, assim, o
autor nos ensina que o saber dos professores, e aqui entendemos

os

instrutores/monitores militares, é o “saber deles e está relacionado com a pessoa e a
[sua] identidade, com a sua experiência de vida e com sua história profissional”
(2017, p. 11). Visualizamos esta questão de forma prática quando observamos o
discurso da Cursista 12 ao apresentar que o cotidiano policial militar é rico no
aspecto pedagógico, “[...] conhecimento de noções de direito e técnicas, é a
ferramenta do policial [...] o policial ensina e aprende esses limites no dia a dia.
Logo, ensinar a disciplina através da Instrução Militar é pedra basilar para a
formação dos alunos do CPM”. Postulado estas questões, podemos inferir que os
saberes oriundos da experiência estão diretamente relacionados com as funções do
policial docente na sua atividade profissional, produzindo um saber contínuo e
cumulativo ao longo de sua prática pedagógica.
Dando continuidade às atividades da disciplina Educação no Contexto Militar,
o Fórum 02 - Um olhar a Profissão Militar, tem como objetivo possibilitar uma
discussão e reflexão de como a profissão militar habilita o policial a ser docente de
Instrução Militar, e para promover a interação entre estes sujeitos, a mídia base para

o desenvolvimento da atividade foi o vídeo "O que é ser policial Militar?" (2013). Para
demostrar o percurso trilhado neste processo formativo, elegemos algumas
respostas dos cursistas.
Mesmo diante de tantas dificuldades e adversidades o policial militar tem
que seguir em frente e superar os obstáculos e vencer os desafios, acredito
que as experiências do cotidiano podem acarretar uma infinidade de
aprendizados e pode na sala de aula servir como instrumento de
conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento da reflexão e senso
crítico dos alunos diante de tantas mazelas e desigualdades. (CURSISTA
36, grifos nossos)
A profissão militar materializa o acúmulo de diversas funções, que não se
limitam apenas a garantia da segurança da sociedade, extrapolando, muitas
vezes, as reais responsabilidades de um integrante da corporação. Nesse
sentido, o profissional acumula por contato diário e curso próprio de
formação militar a essência do militarismo, que o habilita para lecionar
instrução militar (CURSISTA 85).
A profissão policial militar me habilita a exercer a docência da
disciplina Instrução Militar por entender que sou um somatório de
experiências, bem como as experiências alheias a minha vontade, também
de outros colegas de farda. E por acreditar e saber realmente qual é o meu
papel de policial militar na sociedade, em outras palavras significa dizer: que
ao defender os direitos das pessoas, estou no exercício do meu dever, e
defendendo esses direitos, faço por reconhecer como sendo inerente a
minha pessoa enquanto cidadão (CURSISTA 78).
Penso que a formação teórica, mais a experiência no exercício da profissão,
compõem uma boa base para orientar os conteúdos da disciplina IM.
Busquemos mais competências para a prática docente (CURSISTA 155).

A fala dos sujeitos demostra a importância da experiência para desenvolver a
habilidade na docência de IM “[...] as experiências do cotidiano podem acarretar uma
infinidade de aprendizados e pode na sala de aula servir como instrumento de
conhecimentos e contribuir para o desenvolvimento da reflexão e senso crítico dos
alunos” (CURISTA 36), equitativamente o Cursista 78 acrescenta que a profissão o
habilita “a exercer a docência da disciplina Instrução Militar por entender que sou um
somatório de experiências [...]”, ao passo que reconhecem que esta experiência
dialoga com os saberes técnicos aprendidos no curso de formação, pois o [...]
profissional acumula por contato diário e curso próprio de formação militar a
essência do militarismo, que o habilita para lecionar instrução militar (CURSISTA
85). Sobre este aspecto pontualmente, vale a reflexão do cursista 25, quando
pontua:

Ser policial militar nos possibilita ser multifuncionais dentro de uma única
profissão e ver a vida por diversos ângulos, desenvolvemos atividades que

ultrapassam as atividades previstas nos quadros curriculares do curso de
formação. Acho que tudo isso nos ajuda a participar desse processo que é a
educação (CURSISTA 25).

Alinhado aos saberes da experiência, e aos conhecimentos técnicos do curso
de formação, estes instrutores/monitores apontam para a necessidade de um aporte
teórico e didático para o desempenho das atividades docentes, sendo necessário
compreender que “[...] a formação teórica, mais a experiência no exercício da
profissão, compõem uma boa base para orientar os conteúdos da disciplina IM.
Busquemos mais competências para a prática docente” (CURSISTA 155). Neste
mesmo diálogo o Cursista 190 afirma que “o vídeo retrata a jornada árdua do policial
militar diante das adversidades que o serviço oferece no dia a dia. O que nos habilita
exercer a função de docente na área pedagógica de instrução militar é a experiência
e conhecimento dos assuntos técnico, [...] mas é preciso se atualizar e para poder
ensinar”. Para Tardif a mobilização de vários conhecimentos e formas de saber-fazer
diferentes, torna o saber experiencial um saber heterogêneo, pois se adquiri “a partir
de fontes diversas, em lugares variados, em momentos diferentes: história de vida,
carreira, experiência de trabalho”. (TARDIF, 2014, p. 109).
Visto a necessidade em abordar os aspectos que envolvem a educação,
elaboramos no Fórum 03 - Narrativas sobre a Educação que propõe uma reflexão
sobre a educação em ambiente militar. Os questionamentos pautaram-se a partir do
pensamento de Brandão quando evidencia [...] “por toda parte pode haver redes e
estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, fazendo com

