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RESUMO 
 

 

O presente estudo investiga os efeitos de dois métodos de ensino utilizados na 

formação/capacitação em direitos humanos no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 

Praças - CFAP, da Polícia Militar do Estado de Pernambuco - Brasil, na perspectiva da 

educação para a cidadania dos policiais militares. Um dos métodos de ensino refere-se à 

Pedagogia de Projetos, na linha construtivista defendida por Hernández (1998); o outro 

refere-se à Pedagogia Tradicional, baseada na exposição oral. A hipótese de trabalho é a de 

que métodos ativos de aprendizagem possibilitam maior avanço nas concepções de ética, 

direitos humanos e cidadania, do que métodos passivos. Participaram do estudo cem alunos 

do Curso de Formação de Sargentos, sendo que quarenta e nove participaram da Pedagogia de 

Projetos, constituindo-se no Grupo Ativo; e os cinqüenta e um restantes participaram da 

Pedagogia Tradicional, constituindo o Grupo Passivo. A intervenção ocorreu durante os 

meses de junho a dezembro do ano 2006. Os participantes dos dois grupos foram avaliados 

antes e depois da intervenção. Embora a hipótese não tenha sido comprovada, os participantes 

do Grupo Ativo, que tinham no pré-teste, como estágio predominante, o estágio 4 da 

moralidade, não passaram para o estágio 5 após a intervenção, como previsto, mas ao 

contrario, reforçaram o estágio 4; e os participantes do Grupo Ativo, após a intervenção, não 

apresentaram escores médios superiores ao do Grupo Passivo; o processo de mudança que 

ocorreu no Grupo Ativo é um processo natural que ocorre antes da mudança esperada. O que 

significa que, se a intervenção tivesse se processado por um período mais longo, 

provavelmente teriam ocorrido as mudanças hipotetizadas. A discussão dos resultados é feita 

considerando os métodos pedagógicos utilizados e reforça os achados de outros pesquisadores 

como: Rique Neto (1991), Rique Neto e Camino C. (1997), Turiel (1977), Snarey (1985) e 

Wanderley (1987). 

 

 
 
 
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos e Moral. Pedagogia de Projetos. Cidadania. 
Polícia. 

 

 



ABSTRACT 
   
   
 
The present study investigates the effects of two teaching methods used in the 

graduation/training in Human Rights at Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - 

CFAP (Police Officers Graduation and Improvement Center), of the military police in the 

State of Pernambuco - Brazil, in the perspective of the education for the military policemen's 

citizenship. One of the teaching methods refers to the Pedagogy of Projects in a constructive 

line defended by Hernández (1998); the other refers to the Traditional Pedagogy, based on the 

oral exhibition. The work hypothesis tells us that active methods of learning make possible 

larger progress in the ethics conceptions, human rights and citizenship than passive methods. 

A hundred students from the Sergeants Graduation Course attended this study divided as 

follows: forty-nine participated in the Pedagogy of Projects, becoming the Active Group and 

fifty-one participated in the Traditional Pedagogy, becoming the Passive Group. The 

intervention took place from June to December of 2006. The participants of the two groups 

were evaluated before and after the intervention. Although the hypothesis has not been 

proven, the participants from the Active Group, that had, in the pre-test, level 4 of morality as 

predominant, didn't reach level 5 after the intervention as foreseen, but on the contrary, they 

reinforced level 4, as well as didn't present superior medium scores to the Passive Group after 

the intervention. The changing process that happened in the Active Group is a natural process 

that occurs before the expected changing. It means that if the intervention had been processed 

for a longer period, there would probably be happened the hypothetical changes. The 

discussion of the results is made considering the used pedagogical methods and it reinforces 

other researchers' discoveries as: Rique Neto (1991), Rique Neto and Camino C. (1997), 

Turiel (1977), Snarey (1985) and Wanderley (1987). 

 

 

Word-key: Education in Human and Moral Rights. Pedagogy of Projects. Citizenship. Police. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

Ao mesmo tempo em que se discute Segurança Pública, e principalmente 

sobre as organizações policiais, há uma necessidade de focalizar o tema da formação desses 

profissionais. Essa preocupação deve ser também alavancada no meio acadêmico.  

Não parece existir ampla produção científica sobre polícia. A bibliografia, 

ao menos no Brasil, ainda é escassa. Mesmo no âmbito internacional, não há um grande 

número de produções sobre o tema, a não ser as aquelas dos anos noventa. Tais estudos ainda 

são limitados a acontecimentos político-históricos e, em geral, ao policial enquanto agente 

repressor.  

Bayley (2001) aponta quatro fatores pelos quais a polícia não tem recebido 

o devido reconhecimento acadêmico: Em primeiro lugar, o fato de que, raramente, atua como 

protagonista em grandes acontecimentos históricos, sendo suas ações quase sempre rotineiras, 

além do que, o policiamento é considerado pouco profissional na maioria dos países. 

Segundo, o ato de policiar não envolve nenhum glamour ou prestígio, nem mesmo as 

atividades que se referem à investigação – o glamour, a ação, o prestígio estão presentes em 

poucos casos, e são circunstanciais. Terceiro, a apatia pode ocorrer por se considerar o 

policiamento moralmente repugnante. É difícil se admitir que os elementos constitutivos desta 

prática – coerção, controle e opressão – sejam necessários em assuntos referentes à sociedade 

nacional. É mais aceitável o uso da força da sociedade contra estrangeiros, como no caso de 

guerra, porém, utilizar esta força contra ela mesma constituir-se-ia em algo muito mais 

vergonhoso. Quarto, a disponibilidade de bibliografia e de dados, que na maioria dos países é 

escassa e restrita.  Pondera-se esse déficit como um sintoma do pouco interesse da academia 

em pesquisar a polícia e, por sua vez, a resignação necessária ao pesquisador na coleta de 

dados e informações em ambientes, muitas das vezes, “inexpugnáveis”, verdadeiras “caixas 

pretas”, o que acaba por desestimular jovens pesquisadores a optar em polícia como objeto de 

estudo.   

Tais dificuldades também são corroboradas por Ludwig (1998, p.7), acerca 

dos rumos das pesquisas científicas relativas à educação dos militares e da escassez de 

aprofundamento sobre aspectos conceituais de cidadania no Brasil, afirmando também, um 

distanciamento da Academia, como se vê: 
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Parece que os cientistas da educação ainda não perceberam a importância de 
pesquisar o ensino militar, fato bastante estranho, uma vez que a história do Brasil 
há muitos decênios, mantém-se atrelada à conduta dos funcionários fardados, haja 
vista os vários momentos em que os militares saíram dos quartéis para se 
envolverem em problemas de ordem política [...] 

 

O exercício de docência, por este pesquisador, por mais de quinze anos, em 

escolas policiais, fizeram aflorar questões sobre a cidadania dos militares estaduais; sobre os 

conceitos e percepções que esses mesmos militares têm a respeito de Direitos Humanos; sobre 

a relação Estado - Sociedade, e o papel institucional da Polícia Militar. Muitas vezes, revelou-

se numa resistência à introdução de temas como Direitos Humanos e Cidadania, nos 

currículos e programas de capacitação dos policiais, quer pela administração policial quer 

pelos alunos em formação, neófitos ou entre os que já faziam parte da organização, quando 

em capacitação específica. 

A resistência e/ou repúdio dos alunos levou o pesquisador a refletir sobre a 

cidadania dos militares estaduais e o papel da escola, na formação do policial, durante muito 

tempo restrita à participação de civis no corpo docente.  

A contradição de como esses egressos poderiam proteger cidadãos, sem uma 

percepção holística de cidadania, que os incluísse no contexto social mais amplo, e de como a 

educação poderia contribuir para uma mudança, não só de mentalidade, mas de atitudes, numa 

instituição onde o peso da hierarquia é muito grande, levou o pesquisador concordar 

novamente com Ludwig (1998, p.8) quando se expressa: 

O produto que sai dessas escolas, o educando formado, tenderá a exercer um tipo de 
cidadania caracterizado por um baixo nível de participação, por uma aceitação 
relativamente passiva das decisões emanadas das autoridades constituídas, algumas 
vezes ilegais e ilegítimas, e por uma capacidade admirável para suportar as 
frustrações decorrentes de uma vida em sociedade marcada pela desigualdade e 
injustiça.  

 

A motivação para a escolha do tema decorreu tanto da militância por 

Direitos Humanos na instituição policial a que pertence, quanto do voluntariado em 

organizações não governamentais tais como: Movimento Tortura Nunca Mais-PE e Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha. 

Como representante da Polícia Militar de Pernambuco junto à Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP), nos anos de 1996 a 2004, foi primordial ter 

integrado grupos de trabalho para a construção de dois documentos importantíssimos: as 

Bases Curriculares para a Formação do Profissional de Segurança Pública, e a Matriz 



 13

Curricular para a Formação em Segurança Pública. Foram momentos distintos, o primeiro 

elaborado durante a gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso e o segundo no início 

do atual Governo Federal. 

Como educador, o pesquisador observou que a maioria dos programas de 

capacitação em Direitos Humanos e Cidadania era restrita ao repasse de informações 

conteudistas ou, quando muito, às reflexões sobre uma prática do cotidiano. Baseavam-se em 

geral, no cotidiano policial criticado pela sociedade, mas nunca havia a transposição didática 

com a experimentação, pelo aluno, de uma nova prática. 

O Programa de Pós-Graduação stricto sensu, da Universidade Federal da 

Paraíba, com apoio da Fundação Ford, no patrocínio ao Mestrado em Direitos Humanos, 

possibilitou que tais questões pudessem ser examinadas à luz do método científico e são 

apresentadas, nesta ocasião, em forma de dissertação, estruturada em seis capítulos. 

No primeiro capítulo, dá-se visibilidade ao quadro teórico, englobando os 

conceitos e concepções sobre democracia, cidadania, e polícia em um Estado democrático de 

Direito. Argumenta-se que somente é possível o desenvolvimento de uma força policial na 

direção da proteção da sociedade, como polícia comunitária, se os componentes dessa 

instituição, os policiais, exercerem suas cidadanias de forma ativa e se sentirem integrantes 

dessa sociedade. Isto somente é possível, num Estado Democrático de Direito, numa 

democracia em expansão, como pretende Dewey (1969). 

No segundo capítulo, a abordagem é sobre o direito humano à educação e 

como esse direito chega até os policiais militares. Percorre-se a história da construção desse 

direito, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, enfocando o sentido de luta, 

de conquistas a cada ano, as Conferências Mundiais, o cenário brasileiro, seus reflexos e 

compromissos assumidos. Como um direito, também para os policiais militares, pode-se 

observar nesse capítulo, sua inclusão nos programas de governo e nos currículos de formação 

desses profissionais. Há enfoque sobre as parcerias com Universidades e Organizações não 

Governamentais, importância para as ações afirmativas, traduzidas nas diversas experiências 

realizadas, em sintonia com outras iniciativas que ocorreram no país. Ainda nesse capítulo, é 

possível visualizar os métodos utilizados pelas Universidades e ONG’s e compará-los ao 

método utilizado nesta pesquisa. 

A pedagogia de projetos e sua contribuição para a formação policial é 

abordada no terceiro capítulo, mas, para isso, recorreu-se ao exame do contexto de 
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implantação dos primeiros experimentos que embasaram esta pesquisa. Descreve-se, 

detalhadamente, sobre a escola de formação dos policiais de Pernambuco, locus da pesquisa, 

sobre o currículo, docentes e discentes como forma de conhecer e compreender uma realidade 

que, para a maioria dos brasileiros, ainda representa um terreno de portas fechadas e 

desconhecido. 

Nesse capítulo, também é descrita a teorização de Hernandéz (1998) sobre a 

pedagogia de projetos, suas peculiaridades, maneira de aplicação, avaliação e seus efeitos, 

numa perspectiva de autonomia dos sujeitos. 

No quarto capítulo, são apresentados os passos do método científico 

aplicados à pesquisa, permitindo visualizar a estruturação que confere precisão e validade aos 

resultados obtidos. Descreve-se desde a opção pela realização do experimento clássico como 

o mais adequado aos objetivos pretendidos, quais sejam, de investigar os efeitos da utilização 

da pedagogia de projetos na educação para a cidadania dos policiais militares, nas escolas de 

formação da instituição Polícia Militar no Estado de Pernambuco, em comparação com os 

efeitos de uma pedagogia tradicional. 

Detalha, ainda, esse capítulo como, com quem e quando se deu a pesquisa, 

focando os cem alunos do Curso de Formação de Sargentos, no Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de Pernambuco, entre os meses de junho a 

dezembro do ano 2006. Explica, também, porque se recorreu à aplicação de instrumentos 

como o DIT - Defining Issues Test, elaborado por Rest (1974), traduzido e adaptado por 

Camino e Luna (1989), na sua versão completa de seis dilemas e como as hipóteses foram 

testadas. 

Cada passo, como se deu a experimentação, é descrito como uma forma de 

expor todas as etapas das aulas, a reação dos alunos, as dificuldades, as resistências, 

possibilitando, à luz da ciência, que o experimento possa ser repetido, criticado, examinado 

pelo método científico. 

Os resultados da pesquisa são apresentados no quinto capítulo, através de 

tabelas e testes estatísticos. Nesse capítulo, são apresentadas as comparações realizadas com 

os grupos, denominados de Ativo e Passivo, correspondendo o primeiro ao que foi submetido 

à Pedagogia de Projetos, e o segundo, ao que se submeteu à Pedagogia Tradicional, limitada 

às exposições orais. Os resultados referem-se às situações de pré-teste e pós-teste nesses 

grupos, ora isoladamente, ora comparando um com o outro, para avaliação das hipóteses.  
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No sexto capítulo, procede-se à discussão dos resultados da pesquisa 

verificando-se a validade, confiabilidade e precisão de cada dado obtido. Refere-se, ainda, às 

limitações e às dificuldades encontradas ao longo da pesquisa e que interferiram nos 

resultados. 

Em seguida, chega-se à conclusão de que, apesar das hipóteses não terem 

sido totalmente confirmadas, devido às interferências no processo e a certas limitações, o 

estudo tem validade e contribui para linhas de investigação na área de educação em direitos 

humanos, na medida em que a escassez, de pesquisas sobre os temas dos policiais militares, 

clama por uma maior inserção da Academia, com o aprofundamento dos estudos. 

Se a educação, por si só, não gera as mudanças que se quer, também é 

verdade que nenhuma mudança ocorre, sem que passe pela educação. 

Esta pesquisa não é a única verdade sobre o tema, mas pretende contribuir 

para que os Direitos Humanos encontrem formas de se efetivarem nas escolas de formação 

dos policiais, na perspectiva de verdadeiros protagonistas e defensores da vida e da dignidade 

das pessoas. 
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1 DEMOCRACIA E CIDADANIA COMO PONTO DE PARTIDA 
 

 

No presente capítulo, dá-se visibilidade ao quadro teórico de sustentação à 

argumentação utilizada na presente dissertação, englobando os conceitos e concepções sobre 

democracia, cidadania, e concepção de polícia em um Estado democrático de Direito. 

A idéia deste capítulo é verificar sobre qual tipo de democracia estaria 

associada à concepção de polícia comunitária, sobre qual tipo de educação seria mais 

apropriada para a formação dos policiais, e conseqüentemente quais os reflexos na vivência 

da cidadania. 

Que concepções estão presentes em um tipo de instituição ou serviço 

prestado pelo Estado, que dirige o foco da sua ação para a proteção do cidadão em 

contraposição à proteção do Estado? Estaria à idéia de polícia comunitária subjacente a qual 

concepção de democracia: à democracia liberal, a que se referia Toqueville (2001), ou às 

concepções de democracia radical (quer pelo que defende Hanna Arendt (1990) como 

republicanismo, ou Habermas (1996) como procedimentalismo); ou ainda ao que Dewey 

(1969) apud Honneth (2001), defende uma democracia em expansão a partir da cooperação 

voluntária?  

A concepção de democracia repousa sobre dois princípios fundamentais ou 

primários que lhe dão a essência conceitual:  

a) o da soberania popular, segundo o qual o povo é a única fonte do poder, 

que se exprime pela regra de que todo o poder emana do povo;  

b) o da participação, direta ou indireta, do povo no poder, para que este seja 

efetiva expressão da vontade popular; sendo que as técnicas que a 

democracia usa, para concretizar esses princípios, têm variado, e certamente 

continuarão a variar. (Silva, 2002) 

 

1.1 Tipos de democracia. 

 

Conforme se apresenta a forma com que o povo participa do poder político, 

são três os tipos de democracia: direta, indireta e semidireta. 
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A democracia direta supõe o exercício do poder político pelo povo, reunido 

em assembléia plenária da coletividade. O povo exerce, por si, os poderes governamentais, 

fazendo leis, administrando e julgando. Atualmente, esta modalidade de democracia é 

impraticável face à impossibilidade material de sua realização, face ao grande número de 

cidadãos que compõem um Estado, constituindo-se, assim, reminiscência histórica. 

A democracia indireta ou representativa é aquela em que o povo, fonte 

primária do poder, se governa por meio de representantes eleitos periodicamente por ele, que 

tomam em nome do povo e no seu interesse, as decisões políticas, envolvendo assim o 

instituto da representação política. 

A democracia semidireta ou participativa caracteriza-se pela coexistência de 

mecanismos da democracia representativa com outros da democracia direta (referendo, 

plebiscito, revogação, iniciativa popular, etc.). 

Em termos de ideologia, pode-se fazer comparações entre as formas de 

pensar, sejam liberais ou radicais, a respeito da democracia, implicando em interpretações 

sobre os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. 

Na democracia liberal, a liberdade dos indivíduos está restrita à simples 

função de legitimar, periodicamente, a ação estatal. A autonomia pessoal do indivíduo é 

concebida como algo independente dos processos de integração social, o que pode levar a 

concluir, obviamente, que a atividade política dos cidadãos se reduz a regular o aparelho 

estatal, cuja tarefa essencial, por sua vez, é a proteção das liberdades individuais.  

As concepções liberais foram sendo forjadas no contexto da luta contra o 

Estado absolutista cujo poder político supremo era exercido, exclusivamente, por um monarca 

e seus associados, a aristocracia, a Igreja e as facções superiores da burguesia emergente. A 

expansão constante do desenvolvimento capitalista levou à necessidade de dilatação dos 

espaços da atuação política de novos atores.  

Em muitos aspectos, os “textos” dos teóricos da época deram respostas às 

necessidades geradas pelos contextos histórico-sociais em processo de formação e 

desenvolvimento. O liberalismo nasceu, assim, como a doutrina do Estado limitado tanto no 

que diz respeito aos seus poderes quanto às suas funções. As noções correntes que servem 

para representar os dois aspectos do Estado liberal – o limite dos poderes e o limite das 

atribuições – são a noção do Estado de direito e a noção do Estado mínimo, respectivamente.  
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Por Estado de Direito, entende-se aquele em que os poderes públicos são 

submetidos às leis gerais do país. Tal tipo de organização estatal, no âmbito da doutrina 

liberal, coincide com o ordenamento jurídico que respeita o indivíduo e seus direitos naturais. 

Por Estado mínimo, concebe-se um Estado limitado em suas atividades no que se refere à 

esfera econômica. O liberalismo, nascido para preservar a liberdade e a propriedade dos 

indivíduos, exprimiu profunda desconfiança para com qualquer forma de governo popular, 

tendo defendido a participação nos votos apenas das classes proprietárias. 

 
 
1.2 De qual Democracia se está falando. 
 

 

Entenda-se democracia a partir da modernidade, até os dias de hoje, de uma 

maneira geral, para depois focar a questão da relação com o Estado e suas instituições, em 

especial, a polícia militar e seu papel de proteção do cidadão. E ainda, é necessário 

compreender quais valores estão presentes nos processos educativos dos policiais militares 

que viabilizam suas reflexões e práticas sobre seus direitos de cidadania, em um Estado 

Democrático de Direito como o brasileiro. 

A discussão para elucidar as fundações normativas da democracia tem 

aumentado a cada dia, nos anos recentes. Entretanto, tal discussão tem focado aspectos da 

democracia liberal e democracia radical, limitando-se esta última às vertentes do 

republicanismo - a partir do conceito desenvolvido por Hannah Arendt (1990) - e do 

procedimentalismo – a partir do conceito desenvolvido por Habermas (1996). 

 Esses conceitos ultrapassam a limitação que o liberalismo dá à participação 

dos cidadãos na esfera pública, como meros legitimadores do exercício do poder do Estado. 

Ressaltam a vontade dos participantes, quer através das virtudes cívicas dos cidadãos, que 

motivam o processo de formação democrática da vontade, da negociação intersubjetiva acerca 

dos assuntos públicos, como se vê no republicanismo; quer através dos procedimentos 

moralmente justificados, como no procedimentalismo. 

No primeiro modelo, do republicanismo, a esfera pública democrática é 

considerada um meio para a realização do autogoverno de uma comunidade política. No 

segundo, a esfera pública é entendida como procedimento pelo qual a sociedade tenta resolver 

problemas políticos racionalmente de uma maneira legítima. Ai residiriam as principais 
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diferenças, entre um conceito e outro, entretanto, Habermas (1996), esclarece sobre outras 

diferenças, também importantes, no que concerne à relação entre o Estado e a lei. 

Na visão republicanista, há uma cidadania solidária, com possibilidade de 

organizar a sociedade por meio de processos de consulta comunicativa e negociação; a 

política estatal é interpretada como a implementação de programas publicamente negociados; 

o governo e o parlamento não são mais apenas instituições autônomas do Estado sujeitas a 

diretrizes específicas, mas representam uma vanguarda institucional. Contrastando com essa 

visão, no procedimentalismo, as instituições estatais têm de formar um subsistema 

independente, legalmente embasado, porque a esfera pública e suas estruturas de comunicação 

não possuem o poder político pelo qual podem ser tomadas decisões universalmente válidas. 

Se, na perspectiva republicana, a lei é a expressão cristalizada da 

autocompreensão de uma cidadania solidária, no procedimentalismo, representa medidas 

precautórias, sancionadas pelo Estado e moralmente legitimadas de proteção do procedimento 

democrático em sua complexidade. 

O foco restrito a essas duas visões de democracia radical, em oposição à 

democracia liberal, reduz as possibilidades de se enxergar uma terceira via de pensamento, 

que, para o presente estudo, apresenta-se como mais adequada, a partir da idéia sobre 

democracia, de John Dewey (1969) e que é defendida veementemente por Honneth (2001). 

Por adequação ao presente estudo, pretende-se demonstrar que as idéias de 

John Dewey (1969) sobre democracia oferecem uma terceira visão em oposição às idéias 

liberais sobre democracia, pela visão de integração de todos os cidadãos em uma comunidade 

auto-organizada, fundada numa cooperação social e não, apenas, numa consulta 

comunicativa. Há em Dewey, a visão de uma democracia expandida. 

Essa visão, sobre democracia e a importância que o cidadão assume em 

cooperação com os outros, está muito mais próxima da visão da proteção que o Estado deve 

oferecer ao cidadão, e do papel a ser desempenhado por sua instituição policial, na atualidade, 

quando se reclama por uma polícia comunitária, que participe diretamente da resolução dos 

problemas da população, envolvendo-se e sentindo-se parte dessa mesma comunidade. 

De acordo com os ideais da democracia, Dewey vê a escola como 

instrumento ideal para estender a todos os indivíduos os seus benefícios, tendo a educação 

uma função democratizadora de igualar oportunidades. 
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Dentro da concepção de Dewey, Benevides (1996, p.223) define o que seria 

a educação para a democracia: um processo que "comporta duas dimensões: a formação para 

os valores republicanos e democráticos e a formação para a tomada de decisões políticas em 

todos os níveis, pois numa sociedade verdadeiramente democrática, ninguém nasce 

governante ou governado, mas pode vir a ser, alternativamente - e mais de uma vez no curso 

da vida – um ou outro".  

Com relação à primeira dessas dimensões, Benevides (1996, p.223) diz que 

"consiste na formação do cidadão para viver os grandes valores democráticos que englobam 

as liberdades civis, os direitos sociais e os de solidariedade dita 'planetária'”, e que a segunda 

dimensão da educação para a democracia diz respeito "a cidadania ativa”, ou seja, a formação 

para participação na vida pública. Isto significa participar como cidadão comum ou como 

governante. 

 
 
1.3 Cidadania e os militares 

 

Os primeiros aspectos que interessam diretamente a esta pesquisa, dizem 

respeito às origens da cidadania em Roma Antiga. Para os habitantes do Império, que 

quisessem obter a cidadania (não a tendo pelo nascimento), existia o recurso de se alistarem 

nas coortes auxiliares, marinha, ou outra unidade do gênero; cumpriam 25 anos e recebiam a 

cidadania; os seus filhos seriam, automaticamente, cidadãos romanos, podendo entrar nas 

legiões, se quisessem.  

Os auxiliares tinham o hábito de incorporar ao seu nome de família o do 

imperador de quem tinham recebido a cidadania, passando o nome para os descendentes. Os 

legionários dos séculos II e III com nomes de famílias imperiais (como Claudius, Flavius, 

Ulpius), são descendentes de indígenas que foram auxiliares.  

No século I, a esmagadora maioria dos legionários têm nomes comuns, 

alguns poucos a partir do século II têm nomes imperiais e, sobretudo no século III, mais de 

metade tem nomes imperiais (o édito de Caracala ajudou), o que mostra que, para além dos 

descendentes dos colonos, os indígenas mais ou menos romanizados vão entrando nas legiões 

(os velhos testes de conhecimento de latim continuavam a aplicar-se). Mas, em compensação, 
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a qualidade do seu latim vai-se degradando, tornando-se num verdadeiro latim de caserna, 

acusado de ser incompreensível para os restantes cidadãos (presume-se: os cidadãos cultos).1

Um dos aspectos da cidadania romana que passa desapercebida de uma 

grande maioria, está bem acessível nas descrições do Cristianismo. No livro de Atos dos 

Apóstolos, contido na Bíblia, (Cap22 vv24-29), vê-se Paulo2 conversando com um centurião 

e com um tribuno romanos3. Por ordens do tribuno, o centurião estava prestes a açoitar Paulo. 

Mas o Apóstolo protestou: “Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano, sem estar 

condenado?” (At 22:25). O centurião levou a notícia ao tribuno, que fez mais inquirição. 

Paulo não só afirmou sua cidadania romana mas explicou como se tornara tal: “Por direito de 

nascimento” (At 22:28). Isso implica que seu pai fora cidadão romano. 

Podia-se obter a cidadania romana de vários modos. O tribuno, ou 

comandante desta narrativa, declara haver “comprado” sua cidadania por “grande soma de 

dinheiro” (At 22:28). Na maioria das vezes, porém, a cidadania era uma recompensa por 

algum serviço de distinção fora do comum ao Império Romano, ou era concedida quando um 

escravo recebia a liberdade. 

A cidadania romana era preciosa, pois acarretava direitos e privilégios 

especiais como, por exemplo, a isenção de certas formas de castigo. Um cidadão romano não 

podia ser açoitado nem crucificado. 

Já no século XXI, pensar a cidadania pressupõe uma inequívoca e bem 

caracterizada vontade de aceitar e promover mudanças. O conceito de cidadania que permeia 

este trabalho é: “cidadania entendida como direito a ter direitos, pois sem ela não se constrói a 

igualdade que requer o acesso ao espaço público” (ARENDT apud LAFER, 1988, p.31), 

atrelado ao exercício de direitos e deveres. 

A prática da cidadania vincula-se à instauração da democracia, de 

conformidade com o direito e a vontade expressa na Constituição. Ela está comprometida com 

a efetivação dos direitos positivados por meio da cooperação entre indivíduos e grupos. 

Preocupa-se, permanentemente, com a emergência dos novos sujeitos de direitos, a ampliação 

do espaço participativo e a efetivação dos direitos humanos. 

                                                 
1  Disponível em: <http://roma-antiga.blogspot.com/2006/06/o-recrutamento-ii-lentamente-observa.html> 

Acesso em 10 ago 2006. 
2  Disponível em: <http://www.vivos.com.br/164.htm> Acesso em 10 ago 2006. 
3  Centurião era um militar de alta patente, no exército romano, com 100 homens sob seu comando; o tribuno, 

neste caso, seria um comandante militar. 
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José de Oliveira Baracho (1995, p.1), ao desenvolver a Teoria Geral da 

Cidadania, destaca que “o conceito de cidadão e cidadania vem adquirindo particularidades 

que não se esgotam na compreensão de ser aquele que participa dos negócios da cidade. Os 

homens passaram da situação de sujeitos para a de cidadãos, sendo que na França, somente 

em 1830, a palavra sujeito desapareceu dos documentos oficiais”.  Philippe Ardant (1992) 

apud Baracho (1995, p.1), afirma que: “o cidadão introduziu com ele a democracia; não 

existem cidadãos sem democracia ou democracia sem cidadãos”. 

Para efeito deste estudo, três aspectos da cidadania dos militares carecem 

ser revisitados: a questão do alistamento militar, a questão do cidadão militar como eleitor e a 

questão do regulamento disciplinar, no que se refere a penas privativas de liberdade no campo 

do Direito Administrativo, como ainda hoje permanecem, com uma limitação da cidadania 

reclamada pelos policiais militares, revelada nesta pesquisa. 

A história do recrutamento militar no Brasil, entre 1864 e 1945, é descrita 

pelo professor norte-americano Peter Beattie, da Universidade do Estado de Michigan (EUA) 

e também visitante da Universidade Federal de Pernambuco pelo Programa Fulbright. Ele 

revela que as pessoas eram recrutadas à força para serem soldados e o serviço de alistamento 

tornou-se associado à criminalidade, perversão e desonra.  

Peter Beattie (2001) percorreu arquivos do Rio de Janeiro, Pernambuco, São 

Paulo e Rio Grande do Sul em busca de documentos. As correspondências antigas mostram 

que mais de 50% da tropa em atividade no século 19 era formada por nordestinos que 

migravam por causa da seca e de outras limitações impostas pelo ambiente da região. Afirma 

o pesquisador: 

Nessa época, a polícia pegava os homens nas ruas mesmo. Suspeitos de 
terem cometido crime, presos em flagrante, gente que roubava cavalo e 
galinha, maridos que abandonavam a mulher ou homens que desvirginavam 
menores de 16 a 21 anos prometendo casar e desistiam do compromisso 
tornavam-se alvos de recrutamento. 

 

Enfim, a tropa era composta por um batalhão de homens acusados de 

ofender a lei ou a moralidade pública. Também havia voluntários, pessoas pobres que 

precisavam de teto e refeição, mas em menor proporção. “O recrutamento funcionava como 

uma punição”, e as cadeias, superlotadas, ficavam reservadas aos criminosos de maior 

periculosidade, “Os assassinos não podiam ser recrutados”. 
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Soldado passou a ser estereótipo de pessoa sem lar e sem família, sempre 

vinculado a atos imorais. “O alojamento deles era uma agregação de homens solteiros, 

segregados, como a senzala dos escravos”. 

José Murilo de Carvalho (1996, p.10) também esclarece sobre o alistamento 

militar das praças e da distância social entre estes e os oficiais, da seguinte forma: 

Muito distinta era a situação dos soldados do Exército. Embora os exércitos 
nacionais também tenham sido fruto da Revolução Francesa, no Brasil nunca 
se deu a ligação entre cidadania e serviço militar. Dada a ausência de guerra 
pela independência, o Exército brasileiro herdou quase intacta a estrutura de 
seu antecessor português que, por sua vez, se assemelhava à dos exércitos 
europeus pré-revolucionários, caracterizados por grande distância social entre 
praças e oficiais. Os últimos recrutavam-se entre a nobreza, as praças entre os 
setores mais pobres da população. O recrutamento de oficiais, no Brasil, 
sofreu ao longo do século um processo de democratização, mas os soldados 
continuaram a ser recrutados entre desempregados, vadios, criminosos e 
trabalhadores rurais que não contavam com a proteção de proprietários. 
Havia geral repugnância, se não pavor, ao serviço militar. As pessoas fugiam 
e escondiam-se nos matos a qualquer notícia da presença de recrutadores. A 
maioria dos recrutas era levada presa aos quartéis. Um decreto de 1835 
ordenava exatamente isto: em caso de não haver Voluntários, seria feito 
recrutamento forçado, o recruta seria conduzido preso e mantido em 
segurança até se conformar com a situação. 

 

Com referência a Pernambuco e as tropas de polícia militar, Roberto 

Monteiro (1985?)4 fornece algumas informações importantes sobre o recrutamento para as 

Guardas Municipais que substituíram a força policial militar, durante o período da Regência, 

após a abdicação de D.Pedro I, composta por: “cidadãos que tenham as qualidades requeridas 

pela Constituição do império, no art. 94 para serem eleitores” ; e ainda sobre a 

obrigatoriedade do ato: “ ... serão obrigados os cidadãos alistados a comparecer com armas 

próprias que tiverem; e pelo menos com uma lança metida em haste de dez palmos de 

comprimento” . Cita o historiador que o decreto baixado pelo Ministro Feijó, no seu artigo 12, 

proibia taxativamente: “... reuniões entre os membros de Guardas Municipais, como a 

correspondência entre si, seja qual for o pretexto”. (MONTEIRO, 1985? p.25) 

Também sobre a origem dos soldados da Polícia Militar, Cavalcanti (1997, 

p.106) corrobora o já descrito, afirmando: “Nesse mesmo tempo era comum o recrutamento 

para tropa de 1ª Linha de desocupados e vagabundos que perambulavam nas ruas, havendo, 

no entanto, uma preocupação em não se recrutar os que desempenhavam algum ofício”. 

                                                 
4  À época em que escreveu Roberto Monteiro era Major da Polícia Militar. Era Governador em Pernambuco o 

Dr Roberto Magalhães e o Comandante da Polícia Militar era o Coronel Nelson Lucena de Oliveira. Como a 
obra não tem notas tipográficas, a data refere-se a provável edição, que se tornou histórica nos registros da 
PMPE. 
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Outro aspecto importante, colhido do historiador Roberto Monteiro (1985?), 

diz respeito a quando uma praça não se comportava bem e era recomendada a sua exclusão 

das forças policiais, sendo obrigado a servir na Marinha, como castigo: “... rogo a V.Exª. 

queira dignar-se mandar lhe dar baixa e logo ordenar que seja remetido como praça da 

Marinha. 14.08.1848”. (MONTEIRO, 1985? p. 43) 

Os registros históricos da Polícia Militar de Pernambuco, narrados por 

Roberto Monteiro (1985? p.52) ainda se referem aos casos de insubordinação e ao tratamento 

disciplinar que recebiam. O recorte temporal se dá entre 1854 e 1855: 

Não raro alguma praça era presa por insubordinação e trancafiada em uma 
prisão. As celas eram inqualificáveis, de péssimo estado de conservação, sem 
zelo, anti-higiênicas, onde os soldados permaneciam por vezes sem roupas, 
sem alimentação e nenhum cuidado, tendo certas vezes, que pedir esmolas 
para comer [...] Em geral, as praças punidas com prisões durante um ou dois 
meses, pediam para cumpri-la em Fernando de Noronha, tais as condições 
das cadeias dos quartéis. 

 

A primeira lei eleitoral, de 19 de junho de 1822, assinada pelo príncipe 

regente, convocou eleições para a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa, formada pelos 

deputados das províncias do Brasil. O pleito deu-se em dois graus. O art. 8º determinava os 

que podiam não votar: “São excluídos do voto todos aqueles que recebem salário ou soldadas 

por qualquer modo que seja”, exceto os guarda-livros, os primeiros-caixeiros de casas 

comerciais, os criados da Casa Real (que não forem de galão branco), e os administradores de 

fazendas e fábricas. Somente podiam ser eleitores os assalariados das mais altas categorias e 

os proprietários de terras ou de outros bens que lhes dessem renda.  

Com referência ao direito de votar (o que necessariamente não classificava a 

pessoa como eleitor), José Murilo de Carvalho (2002, p.40) esclarece:  

Pelo lado legal, a Constituição Republicana de 1891 eliminou apenas a 
exigência da renda de 200 mil-réis, que, como vimos, não era muito alta. A 
principal barreira ao voto, a exclusão dos analfabetos, foi mantida. 
Continuavam também a não votar as mulheres, os mendigos, os soldados, os 
membros das ordens religiosas. 

 

Em 1934, com a promulgação de nova Lei Maior, novamente são 

considerados alistáveis e elegíveis os alunos das escolas de ensino superior militar. Um 

avanço que se notou, entretanto, foi a inclusão dos aspirantes a oficial (praças especiais) e dos 

sargentos das forças auxiliares, reservas do Exército (Art 167 - As polícias militares são 
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consideradas reservas do Exército, e gozarão das mesmas vantagens a este atribuídas, quando 

mobilizadas ou a serviço da União). Textualmente, pode-se ver: 

Art 108 - São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 18 
anos, que se alistarem na forma da lei. Parágrafo único - Não se podem 
alistar eleitores:  
a) os que não saibam ler e escrever;  
b) as praças-de-pré5, salvo os sargentos, do Exército e da Armada e das 
forças auxiliares do Exército, bem como os alunos das escolas militares de 
ensino superior e os aspirantes a oficial;  
c) os mendigos;  
d) os que estiverem, temporária ou definitivamente, privados dos direitos 
políticos.(BRASIL, 1987, p.42,v.3) 

 

Já a Constituição promulgada em 1937, não deu o mesmo tratamento aos 

alunos dos cursos de ensino superior militar e aos sargentos eleitores na Lei anterior, pois 

vedou o direito de voto aos militares da ativa, inclusive os alunos-militares, com se vê 

textualmente: 

Art 117 - São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo, maiores de 
dezoito anos, que se alistarem na forma da lei.  Parágrafo único - Não podem 
alistar-se eleitores:  [...] b) os militares em serviço ativo;  [...] Art 121 - São 
inelegíveis os inalistáveis, salvo os oficiais em serviço ativo das forças 
armadas, os quais, embora inalistáveis, são elegíveis. (BRASIL, 1987, 
p.25.v.4) 

 

A mesa da Assembléia Constituinte, ao promulgar a Constituição Federal 

brasileira de 1946, voltou a prestigiar os alunos militares do ensino superior, acrescentando os 

aspirantes a oficiais, suboficiais e subtenentes: 

Art 132 - Não podem alistar-se eleitores: [...] Parágrafo único - Também não 
podem alistar-se eleitores as praças de pré, salvo os aspirantes a oficial, os 
suboficiais, os subtenentes, os sargentos e os alunos das escolas militares de 
ensino superior. (BRASIL, 1987, p.36, v.5) 

 

A Lei Magna brasileira que entrou em vigor no dia 15 de março de 1967 

manteve a mesma posição: 

Art 147 - São eleitores os brasileiros, que à data da eleição, contem dezoito 
anos ou mais, alistados na forma da lei.  [...] § 2.º - Os militares serão 
alistáveis, desde que oficiais, aspirantes-a-oficiais, guardas-marinha, 
subtenentes, ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de 
ensino superior para formação de oficiais.(BRASIL, 1987, p.53-54, v.6) 

 

                                                 
5  Praças-de-pré são os soldados recrutas, os engajados (antigos) e os Cabos. 
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A propalada Constituição Cidadã, hoje em vigor no Brasil, deu nova feição 

às polícias militares, em seu Art.14, e tratou de dar a todos os seus integrantes o direito de 

voto: 

[...] § 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o 
período do serviço militar obrigatório, os conscritos. [...] § 8º - O militar 
alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: I - se contar menos de 
dez anos de serviço deverá afastar-se da atividade; II - se contar mais de dez 
anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará 
automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. (BRASIL, 1988, 
p.18) 

 

Verificou-se, assim, ponderável avanço no status político do soldado da 

Polícia Militar nos anos subseqüentes à primeira Constituição da República – e mais 

especificamente a partir da década de 1930 – até o ano de 1988. Um avanço, como pode-se 

notar, quando se trata dos excluídos por exemplo às mulheres, estas somente conquistaram o 

direito ao voto em 1932; os analfabetos tiveram seu direito de voto devolvido pela Emenda 

Constitucional nº 25/85, embora que facultativo. 

Por isso, não é demais afirmar sobre os militares que têm uma cidadania 

diferenciada, um tipo de cidadão que veio a ter direito de votar somente a partir da 

constituição de 1988 e que, ainda assim, a constituição cidadã lhe reserva o “direito” de ser o 

único tipo de cidadão a poder ser preso administrativamente por faltas disciplinares. 

No que se refere a cerceamento de liberdade, através da prisão, a 

Constituição Federal define no artigo 5º LXI, in fine: "ninguém será preso senão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos 

casos de transgressão militar ou crime propriamente militar,  definidas em lei.(BRASIL, 1988, 

p.10) 

 

1.4 Repensando a Nova Polícia – A Polícia Comunitária 
 

Historicamente, as Polícias Militares foram constituídas como braço armado 

do Estado. Inicialmente, em 1808, a serviço do Rei de Portugal, origem da Polícia Militar do 

Rio de Janeiro, a mais antiga do país, mas que se repetem nos outros Estados, como também 

em Pernambuco, cuja origem remonta à criação de um Corpo de Cavalaria na província do 

Recife, através do Decreto Imperial assinado por D. Pedro I, em 11 de junho de 1825. A 
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vocação inicial de tais organizações militares era, sem dúvida, a atuação em situações de 

guerra, de contenção de invasores em terras portuguesas, ou em revoltas. 

A passagem para o regime de República, em 1889, não mudou muito as 

características e finalidades dos corpos de polícia das antigas províncias. Mesmo na “Era 

Vargas” (1930-1945), ou com o fim do “Estado Novo” (1937-1945), ou ainda na “Nova Era 

Vargas” (1951-1954), era comum forças estaduais organizadas por proprietários de terras, que 

recrutavam jagunços para formação de seus exércitos particulares. 

Reorganizadas militarmente após 1964, sob o controle do Exército, as 

polícias militares atuaram como polícia política, capturando os inimigos do regime, numa 

conjuntura denominada os “anos de chumbo”, uma expressão que se contrapunha aos “anos 

dourados”, na década de 60, vivenciados pelos Estados Unidos da América. Foram anos em 

que a atuação das Polícias Militares e do Exército afrontou visivelmente a democracia, com 

prática de torturas, assassinatos, e amplo desrespeito aos Direitos Humanos. 

Com a redemocratização do Brasil, nos anos 80, a liberdade de expressão, a 

participação popular, a construção de uma nova Constituição Federal dentro de ideais 

democráticos, resultaram num repensar as instituições do Estado, e muito mais 

especificamente, a instituição policial. 

A história da atuação das Polícias Militares, no Brasil, revelou um modelo 

autoritário, distanciado do papel de proteção do cidadão, completamente diverso do modelo 

de polícia em estados democráticos no mundo inteiro. Os anos 90 foram de fundamental 

importância para se refletir sobre o novo modelo de polícia no Estado Democrático de Direito 

firmado na nova Constituição Federal, promulgada em 1988.  

Surgem os primeiros estudos sobre polícia em sociedades da Europa, 

disponibilizados no Brasil por diversas universidades, dentre elas, a USP – Universidade de 

São Paulo, que desenvolveu um Núcleo de Estudos sobre a Violência. Outros estudos 

apontaram para as polícias do Japão e Canadá como modelos que atuam no controle do crime 

com um policiamento comunitário. 

Os anos noventa marcaram uma busca por modelos e formas de organização 

policial que fossem mais adequados aos reclamos da sociedade, por uma polícia que fosse 

identificada como organismo de proteção do cidadão em contraposição ao modelo anterior, 

voltado exclusivamente para a proteção do Estado e da propriedade privada. 
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A mudança de foco gerou a euforia em políticos, intelectuais e especialistas de 

segurança. Essa visibilidade pode ser traduzida pelo número de propostas de emendas 

constitucionais, que variavam desde a desmilitarização até a municipalização de tais 

instituições, muitas delas, por imitação ao que foi visto por chefes de executivo municipal em 

New York, nos Estados Unidos da América, anteriormente tida como uma das cidades mais 

violentas do mundo em número de crimes; e, nos dias atuais, um modelo a ser seguido, por 

haver revertido a situação após a implantação do programa de segurança denominado 

“Tolerância Zero”.6

O ponto comum encontrado pelos especialistas, na análise das organizações de 

polícia no mundo inteiro, mais especificamente no modelo europeu, é a aproximação que a 

polícia tem com as comunidades. Em tais organizações, a filosofia de “Polícia Comunitária”, 

que está a serviço da população, serve de base para que a organização policial possa cumprir 

seus objetivos de proteção ao cidadão, não somente porque se aproxima dela, mas porque faz 

parte da própria comunidade.  

Na maioria dos casos, o policiamento é feito com funcionários que pertencem à 

própria comunidade, residem nela, e por isso, guardam afinidades, conhecendo os cidadãos 

locais: 

A atividade de Polícia Comunitária é um conceito mais amplo que abrange 
todas as atividades voltadas para a solução dos problemas que afetam a 
segurança de uma determinada comunidade, que devam ser praticadas por 
órgãos governamentais ou não. A Polícia Comunitária envolve a participação 
das seis grandes forças da sociedade, freqüentemente chamadas de "os seis 
grandes". São eles a polícia, a comunidade, autoridades civis eleitas, a 
comunidade de negócios, outras instituições e a mídia. (BONDARUK e 
SOUZA, 2003) 

 

Adotar a filosofia de polícia comunitária7 implica em novas posturas, visão de 

mundo ampliada, bem como autonomia do policial para resolução de problemas. Essa 

concepção encontra resistência e barreiras numa estrutura verticalizada e hierarquizada das 

polícias militares brasileiras, de forma mais acentuada, nos mais altos escalões da hierarquia, 

                                                 
6 O programa “tolerância zero”, da polícia de Nova York, se tornou uma espécie de referência mundial na luta 

contra o crime. Políticos brasileiros - especialmente governadores, mas também parlamentares, secretários de 
Estado e prefeitos - estão entre os mais assíduos visitantes da experiência. Uma visão mais ampliada sobre esse 
tema, para além da visão policialesca, está disponível na internet em: <http://www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S010471832002000200012&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>  Acesso em: 10 ago 2006. 

7  Para aprofundamento sobre esse tema, consultar: SCHEREMETA, Marcos Teodoro. A polícia comunitária na 
Polícia Militar do Paraná. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br /portals/portal/ 
patrulhaescolar/pdf/policia_comunitaria.pdf.> Acesso em: 10 ago 2006. 
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que se sentem ameaçados em relação à perda de poder e controle sobre seus subordinados.8

O estudo do conceito de “policia comunitária”, no Estado Democrático de 

Direito, é fundamental para a compreensão dos parâmetros exigidos para a formação dos 

novos policiais, afinal de contas, a formação não é um fim em si mesmo, necessita cumprir 

objetivos que levem à construção de competências e habilidades necessárias ao exercício de 

uma atividade na organização. 

A busca por um modelo de polícia, adequado aos Estados Democráticos, 

tem se transformado numa luta da sociedade no mundo inteiro, cobrada não somente dos 

governos, mas das instituições policiais, como revelam as pesquisas de Skolnick e Bayley 

(2002). 

A organização da instituição polícia e o conseqüente uso da força, 

visivelmente, se dão de maneiras diferentes, quando examinados regimes democráticos em 

contraposição a regimes totalitários. 

Skolnick e Bayley (2002) chegam ao conceito de polícia comunitária 

através de revisão da experiência internacional, examinando os enfoques na Austrália, 

Canadá, Grã-Betanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Cingapura e Japão. 

O sistema de policiamento comunitário mais antigo e estabelecido de 

melhor forma é o japonês, tendo Cingapura como exemplo de transformação das tradicionais 

estratégias reativas em um programa de policiamento comunitário amplo. Surgiu após a II 

Guerra Mundial, baseado nos ideais democráticos americanos, combinados com uma cultura 

tradicional milenar que denominaram de koban. 

Para os citados autores, o policiamento comunitário é a nova filosofia do 

policiamento profissional nas democracias industriais no mundo. Representa um processo de 

inovação que, também, tem se transformado num modismo, pelas interpretações diferenciadas 

e, às vezes, errôneas, a respeito do tema. 

Segundo os defensores de tal filosofia, essa maneira de fazer polícia gera 

segurança pública e diminui as taxas de criminalidade, reduz o medo do crime e faz o público 

se sentir menos desamparado, refaz a conexão da polícia com públicos desinformados, levanta 

a moral policial e torna a polícia mais sujeita à prestação de contas. 

                                                 
8  Para aprofundamento do tema, recomenda-se ler: NETO, Paulo de Mesquita. Policiamento Comunitário e 

prevenção do crime – a visão dos coronéis da Polícia Militar. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ 
spp/v18n1/22232.pdf>.  Acesso em: 10 ago 2006. 
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Goldstein (1979) apud Skolnick e Bayley (2002) aponta, como 

característica identificadora dessa nova filosofia de policiar, a necessidade que a polícia tem 

de ser orientada para a solução de problemas da comunidade ao invés de apenas atender 

incidentes que possam acontecer. Isto é, deixar de agir reativamente, para se dedicar mais à 

prevenção de crime. Isso implica em que as polícias devam desenvolver uma habilidade para 

analisar os problemas sociais, trabalhar com outras pessoas para encontrar soluções, escolher 

os enfoques mais viáveis e de menor custo, advogar vigorosamente a adoção dos programas 

desejados, e monitorar os resultados dos esforços de cooperação. 

Já a visão de Skolnick e Bayley (2002, p.34) detalha tais habilidades e 

competências no que eles chamam de “novas atitudes” dos policiais: 

Além de suas tarefas tradicionais, os chefes de polícia comunitária e os 
policiais do patrulhamento devem ser capazes de organizar grupos 
comunitários, sugerir soluções para os problemas do bairro, ouvir 
comentários críticos sem perder a calma, registrar a cooperação das pessoas 
que estiverem amedrontadas ou ressentidas, participar de maneira inteligente 
nas conferências do comando e falar com equilíbrio nos encontros com o 
público. Tais deveres requerem novas atitudes. Os policiais devem ter a 
capacidade de pensar por si só e de traduzir as ordens gerais em palavras e 
ações apropriadas. É necessária uma nova espécie de policial, bem como um 
novo tipo de comando. 

 

Tal descrição, por si só, é bastante para que o leitor possa refletir e comparar 

com o caso brasileiro, não somente com a imagem que se tem da polícia, mas também em 

relação aos modelos de polícia comunitária implantados na última década, nos diversos 

Estados federativos, pelas Polícias Militares. 

Pare efeito deste estudo, mais que descrever o que é policiamento 

comunitário, importa fixar-se nas habilidades e competências necessárias ao exercício de tais 

funções pelos policiais, isto porque, a partir da descrição do cargo, do que deve ser feito, 

podem-se elaborar currículos de treinamento para tais funcionários. 

O ponto de partida implica, necessariamente, em repensar e reformular 

crenças e posturas anteriormente assumidas pela organização e que são incompatíveis com a 

nova filosofia de polícia. Conceitos como democracia, proteção do Estado, proteção do 

cidadão, autonomia, modelos de gestão, além de novas posturas frente à sociedade, são 

necessários a uma reflexão e mudança de comportamento. 

Skolnick e Bayley (2002), refletindo sobre o treinamento de policiais 

jovens, apontam para a dificuldade de adaptação em razão do ímpeto da juventude e a 
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empolgação do iniciante na carreira, quando aprende a imobilizar e matar pessoas utilizando 

apenas as próprias mãos. Não importa quantas vezes os superiores os avisem das limitações 

para o uso da força, a probabilidade de usá-la é uma característica central do papel da polícia, 

e da percepção dos policiais acerca de si mesmos. 

O treinamento e a permissão do uso da força, combinados com a juventude 

da polícia, bem podem inviabilizar a capacidade de um policial desenvolver sua empatia com 

a situação daqueles que estão sendo policiados em bairros etnicamente diversos e de baixa 

renda. O policiamento comunitário exige uma efetiva interação entre policiais e cidadãos 

comuns. Isso implica na capacidade de enxergar o mundo através dos olhos do outro, de 

desenvolver uma perspectiva mais ampla, habilidades de julgamento e comunicação. 

Essa habilidade de análise e julgamento será objeto de estudo em capítulo 

mais adiante, quando se pretende examinar, com base em instrumento elaborado a partir da 

teoria de Kohlberg (1997) sobre o julgamento moral, os efeitos da aplicação da pedagogia de 

projetos, no treinamento de policiais, por ocasião do Curso de Formação de Sargentos. 

Posturas anteriormente assumidas, de ver a sociedade como apartada do 

aparelho policial, são completamente incompatíveis com a adoção de novas posturas, em que 

a base de controle do crime está num relacionamento de parceria entre a polícia e a sociedade, 

com responsabilidades e riscos para ambos os lados. 

O que antes se constituía num organismo fechado, indevassável, pelos 

novos paradigmas, significa tornar-se um organismo que se deixe transpassar, ser fiscalizado 

e controlado pela sociedade. O que antes parecia impossível até de ser pensado, agora passa a 

ser uma realidade. Não são raros os casos de chefes de polícia e policiais, no mundo inteiro, 

que foram denunciados por conselhos comunitários e afastados de seus cargos, por 

infringirem a lei e perderem a confiança das comunidades. A adoção de um modelo de polícia 

desse tipo, no Brasil, não foge à regra de outros países, na resistência e incompreensões, quer 

por governos, policiais, quer por muitos membros da sociedade. 

Afastar-se de uma polícia que desrespeita e afronta os Direitos Humanos, 

para construir uma polícia que seja protagonista e defensora de tais direitos, além de não ser 

fácil, parece longo e árduo caminho a percorrer. Há, portanto, visivelmente, uma necessidade 

não somente de difusão, mas de apropriação dos Direitos Humanos como um direito a ser 

conquistado, também, pelos policiais. É o que será visto no próximo capítulo. 
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2 DO DIREITO À EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO HUMANO 

 
 

Justificar que educação é um direito humano é aguçar o olhar sobre os 

direitos econômicos, sociais e culturais contidos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e contemplar, ao mesmo tempo, o que Richard Pierre Claude (2005, p.37) 

denomina de “um direito de múltiplas faces: social, econômica e cultural”, isso porque, 

enquanto social; promove o pleno desenvolvimento da personalidade humana; enquanto 

econômico possibilita a auto-suficiência econômica por meio do emprego ou trabalho 

autônomo; e enquanto cultural, abre possibilidades de construir uma cultura universal de 

direitos humanos. 

 

2.1  A Construção de um direito 
  

Sobre a formulação do direito à educação, por ocasião da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, Claude (2005, p.39)1, além de percepção aguçada na análise 

de que os idealizadores de tal instrumento perceberam como a educação não é neutra em 

matéria de valores, ainda é minucioso na descrição sobre os primeiros passos de elaboração 

do artigo 26, que trata da questão da educação, considerando-se o acesso direto à fonte 

documental2 que aquele autor teve, como se pode ver a seguir: 

 

No esboço do documento, os soviéticos – mais sensíveis às ideologias – foram os 
primeiros a levantar esse ponto. Alexandre Pavlov, da União Soviética, argumentou 
que ‘a educação de jovens dentro de um espírito de ódio e intolerância havia sido 
um dos fatores fundamentais no desenvolvimento do fascismo e do nazismo. Assim, 
em sua redação final, o Artigo 26 incorporou o ponto de vista de Pavlov quanto ao 
fato de a educação ter objetivos políticos inevitáveis, mas ignorou os seus conceitos 
ideologicamente rígidos, substituindo-os por diversas metas positivas. Por isso, o 
Artigo 26 em sua seção mais controversa, determina que o direito à educação deve 
se vincular a três objetivos específicos: (1) pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e fortalecimento do respeito aos direitos do ser humano e às liberdades 
fundamentais; (2) promoção da compreensão, da tolerância e da amizade entre todas 
as nações e a todos os grupos raciais e religiosos; e (3) incentivo às atividades da 
ONU para a manutenção da paz. 

 

                                                 
1 Professor emérito da Universidade de Maryland, Estados Unidos. Editor e fundador de Human Rights 

Quarterly. Autor de Science in the Service of Human Rights. Pensylvania, 2002. 
2 E/CN.4/SR.67, Comissão sobre os Direitos Humanos, Terceira Sessão. Relatório sumário da 69ª Assembléia 

(Lake Success) 11 jun.1948.p.13. 
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Outra lúcida citação sobre a importância da educação em direitos humanos, 

já por ocasião da própria Declaração Universal de Direitos Humanos, é feita por Symonides 

(2003): 

No momento da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 
Assembléia Geral expressou a opinião de que esse texto deveria ser disseminado 
entre todos os povos do planeta e recomendou aos governos que viabilizassem sua 
disseminação, apresentação, leitura e exposição, sobretudo em escolas e outras 
instituições educacionais. Essa recomendação foi colocada em prática pelo Conselho 
Econômico e Social quando, em 1950, convidou a UNESCO para incentivar e 
facilitar a leitura da Declaração Universal em escolas e programas de educação de 
adultos e por meio da imprensa, do rádio e de vídeos educativos. 

 
 

Em 1960, a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo 

do Ensino, em seu Artigo 4º, repete a fórmula do Artigo 26 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de que: “a educação será orientada no sentido do pleno desenvolvimento 

da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas 

liberdades fundamentais”. 

Paralelamente3 à elaboração da Declaração Universal de Direitos Humanos, 

passou-se a uma segunda etapa – designadamente, a de elaboração de documentos jurídicos 

vinculantes - foram adotados o Pacto Internacional de Diretos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos estabelecidos pela 

Resolução 2200 A, da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966. 

Os trabalhos preparatórios dos referidos pactos se estenderam de 1947 a 

1966. Durante esses anos, também se discutiu quais direitos mereciam ser positivados em 

documentos internacionais vinculantes. Assim, a intenção inicial era a elaboração de apenas 

um pacto que tratasse, de uma só vez, dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais. Contudo, diante da categorização de direitos resultante das duas ideologias que, 

então, se confrontavam, o liberalismo e o socialismo – era a época da Guerra Fria – a 

Assembléia Geral das Nações Unidas decidiu, no ano de 1951, proceder à elaboração de dois 

pactos. 

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais traz 

consigo o direito à educação como um direito humano quando se refere ao: 

                                                 
3 Importante a compreensão da idéia originária da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, de 

construção de uma Carta Internacional de Direitos Humanos que compreendia três etapas, a saber: a 
elaboração de uma declaração universal de direitos humanos, seguida da criação de documentos jurídicos 
vinculantes e, por último, a adoção de medidas de implementação. 
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Artigo 13.º 

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa à 
educação. Concordam que a educação deve visar ao pleno desenvolvimento da 
personalidade humana e do sentido da sua dignidade e reforçar o respeito pelos 
direitos do homem e das liberdades fundamentais. Concordam também que a 
educação deve habilitar toda a pessoa a desempenhar um papel útil numa sociedade 
livre, promover compreensão, tolerância e amizade entre todas as nações e grupos, 
raciais, étnicos e religiosos, e favorecer as actividades (sic.) das Nações Unidas para 
a conservação da paz.  

Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem que, a fim de assegurar o pleno 
exercício deste direito:  

O ensino primário deve ser obrigatório e acessível gratuitamente a todos;  

O ensino secundário, nas suas diferentes formas, incluindo o ensino secundário 
técnico e profissional, deve ser generalizado e tornado acessível a todos por todos os 
meios apropriados e nomeadamente pela instauração progressiva da educação 
gratuita;  

O ensino superior deve ser tornado acessível a todos em plena igualdade, em função 
das capacidades de cada um, por todos os meios apropriados e nomeadamente pela 
instauração progressiva da educação gratuita;  

A educação de base deve ser encorajada ou intensificada, em toda a medida do 
possível, para as pessoas que não receberam instrução primária ou que não a 
receberam até ao seu termo;  

É necessário prosseguir activamente (sic.) o desenvolvimento de uma rede escolar 
em todos os escalões, estabelecer um sistema adequado de bolsas e melhorar de 
modo contínuo as condições materiais do pessoal docente.  

Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos 
pais ou, quando tal for o caso, dos tutores legais, de escolher para seus filhos 
(pupilos) estabelecimentos de ensino diferentes dos poderes públicos, mas 
conformes às normas mínimas que podem ser prescritas ou aprovadas pelo Estado 
em matéria de educação, e de assegurar a educação religiosa e moral de seus filhos 
(ou pupilos) em conformidade com as suas próprias convicções.  

Nenhuma disposição do presente artigo deve ser interpretada como limitando a 
liberdade dos indivíduos e das pessoas morais de criar e dirigir estabelecimentos de 
ensino, sempre sob reserva de que os princípios enunciados no parágrafo 1 do 
presente artigo sejam observados e de que a educação proporcionada nesses 
estabelecimentos seja conforme as normas mínimas prescritas pelo Estado.  

 

O caráter de internacionalização dado à Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, agora, através do PIDESC4, caminha rumo à efetivação na medida em que cada 

Estado- Nação adota tal instrumento. 

                                                 
4 PIDESC – Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse instrumento levou de 1947 a 

1966 para ser adotado, dada a dificuldade de aceitação de aplicação imediata como era o entendimento em 
relação aos Direitos Civis e Políticos, resultando na elaboração de dois pactos em separado, ferindo o caráter 
da indivisibilidade dos Direitos Humanos. Em 16 de dezembro de 1966, a Assembléia Geral da ONU adotou e 
abriu à assinatura, ratificação e adesão do PIDESC (por 105 votos a zero), do PIDCP – Pacto Internacional dos 
Direitos Civis e Políticos, (por 106 a zero) e do Protocolo Facultativo desse último (por 66 votos a 2 com 38 
abstenções). Cf. Cançado Trindade (2000, p.34) 
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A Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial (1965), no artigo 7º, impõe aos Estados Partes a obrigação de tomarem medidas 

imediatas e eficazes, principalmente no campo do ensino, da educação, da cultura e da 

informação, para lutar contra os preconceitos que levem à discriminação racial. 

Duas décadas depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

procedeu-se à primeira avaliação da experiência acumulada na proteção internacional dos 

direitos humanos, na I Conferencia Mundial de Diretos Humanos, ocorrida em Teerã, de 22 

de abril a 13 de maio de 1968. Participaram oitenta e quatro paises, além de representantes de 

diversas organizações internacionais e ONG´s.5

A Conferência adotou a célebre Proclamação de Teerã, uma avaliação das 

duas décadas de experiência, e dentre as Resoluções adotadas, subseqüentes à Assembléia 

Geral da ONU, consta como significativa para este estudo a de número XX, que trata da 

educação em matéria de Direitos Humanos; e a de numero XII, sobre o analfabetismo, ambas 

reforçando a questão de educação como um direito humano bem como o caráter que a 

educação empresta aos Direitos Humanos como vetor dos objetivos traçados pela ONU para 

valores a serem consolidados no mundo inteiro. 

Já a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher (1979), no artigo 10, exige que os Estados Partes adotem todas as medidas 

apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher, a fim de assegurar-lhe a igualdade 

de direitos com o homem na esfera da educação. 

No Sistema regional de proteção, destaca-se o Protocolo Adicional à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais, mais conhecido como Protocolo de San Salvador, de 1988, que tratou de garantir, 

no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o reconhecimento e a proteção a 

tais direitos. Dentre eles, evidencia-se a educação pela pertinência a este estudo. 

A obrigação de educar para os direitos humanos aparece formulada no 

artigo 29(1) da Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), que afirma que a educação 

deverá estar orientada para “imbuir na criança o respeito aos direitos humanos, às liberdades 

fundamentais e aos princípios consagrados na Carta das Nações Unidas”. Além disso, deve 

prepará-la para assumir uma vida responsável numa sociedade livre, dentro do espírito de 

                                                 
5 ONG´s – Organizações não governamentais. 
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compreensão, paz, tolerância, igualdade entre os sexos e amizade entre todos os povos, 

grupos étnicos, nacionais e religiosos e pessoas de origem indígena. 

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, enfocando a  

Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem, ocorrida em Jomtien, Tailândia, no 

período de 5 a 9 de março de 1990, traz em seu preâmbulo uma constatação desoladora do 

quadro de educação no mundo, e o pior, de um direito, até então, não assegurado a todos, 

como queria a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, denunciando 

textualmente: 

 
Há mais de quarenta anos, as nações do mundo afirmaram na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos que "toda pessoa tem direito à educação". No entanto, apesar 
dos esforços realizados por países do mundo inteiro para assegurar o direito à 
educação para todos, persistem as seguintes realidades: 

- mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, 
não têm acesso ao ensino primário; 

- mais de 960 milhões de adultos - dois terços dos quais mulheres são analfabetos, e 
o analfabetismo funcional é um problema significativo em todos os países 
industrializados ou em desenvolvimento; 

- mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento impresso, 
às novas habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida e 
ajudá-los a perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais; e 

- mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o 
ciclo básico, e outros milhões, apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir 
conhecimentos e habilidades essenciais. 

 
 

Em 1993, a II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, realizada em 

Viena, pediu que a ONU agisse para acelerar a promoção desses direitos. Um resultado 

importante foi a Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas declarar o período de 

1995 a 2004 como a Década Mundial para a Educação em matéria de Direitos Humanos, 

estabelecendo como objetivo “o pleno desenvolvimento da personalidade humana num 

espírito de paz, compreensão mútua e respeito pela democracia e pelas leis”.  

A resolução6 diz que esse ensino precisaria ser introduzido em todos os 

níveis da educação formal e informal; e também se refere à questão de metodologia, 

valorizando métodos de ensino interativos, participativos e culturalmente relevantes. 

                                                 
6 Resolução 49/184, que instituiu a Década das Nações Unidas para a Educação em matéria de Direitos 

Humanos -1995-2004. 
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Em semelhante importância, ocorreu o Congresso Internacional sobre 

Educação em prol dos Direitos Humanos e da Democracia, realizado pela UNESCO em 

Montreal, Canadá, em março de 1993, que instituiu o Plano Mundial de Ação para a 

Educação em Direitos Humanos. 

Já a Conferência Mundial de Educação Especial, da qual participaram 

representantes de 88 governos e 25 organizações internacionais, ocorrida em Salamanca, 

Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994, resultou na Declaração de Salamanca, e no 

documento da ONU intitulado: Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para 

Pessoas com Deficiências.7 Essa medida assume importância fundamental ao reconhecer e 

recomendar a escola como “instituição inclusiva”, o que vem a modificar métodos, estruturar 

a convivência num mesmo espaço, reconhecendo os direitos humanos das pessoas portadoras 

de necessidades especiais. 

O documento aponta, ainda, para a necessidade de cooperação internacional 

em apoio técnico, parcerias e capacitação de professores, na transmissão de experiências 

exitosas a nível mundial, na publicação de materiais didáticos, dentre outras. 

A V Conferência Internacional de Educação de Adultos, que teve lugar em 

Hamburgo, em julho de 1997, tratou das questões relativas à educação de adultos como um 

subsistema educativo e intitulou-se: “Aprender em Idade Adulta: uma Chave para o Séc. 

XXI”.  

Decorrente dessa Conferência e de sua Declaração pode-se notar as políticas 

de educação voltadas para o trabalhador, em seu próprio ambiente de trabalho e nas 

comunidades. É visível, no preâmbulo do documento, que a preocupação com a educação do 

trabalhador jovem e adulto tem relação direta com o tema do Desenvolvimento Sustentável, 

portanto, mais um reforçador da idéia da indivisibilidade dos Direitos Humanos.  

Mas, também, é visível a preocupação com uma educação voltada para a 

paz diante do quadro de violência mundial. O documento de Hamburgo conclui com uma 

“agenda” e um “plano de ação para o futuro”, contemplando, de forma inclusiva, as mulheres 

em igualdade de condições aos homens. 

                                                 
7 Procedimentos-Padrões das Nações Unidas para a Equalização de Oportunidades para Pessoas Portadoras de 
Deficiências, A/RES/48/96, Resolução das Nações Unidas adotada em Assembléia Geral. 
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O mesmo documento faz referência a conferências anteriores, fontes às 

quais não se conseguiu acesso, ao longo deste trabalho, mas que se constituem em importante 

citação para registro dos esforços anteriores e de uma demonstração da internacionalização e 

efetividade do Direito Humano à Educação, como se vê: 

 

 

A primeira conferência Internacional sobre Educação de Adultos (Elsinore, 
Dinamarca, 1949) foi seguida pelas conferências de Montreal (1960), Tóquio (1972) 
e Paris (1985). Outros marcos importantes são o Relatório da Comissão 
Internacional sobre o Desenvolvimento da Educação (1972), presidido por Edgar 
Faure, Aprender a Ser: O Mundo da Educação Hoje e Amanhã, e a influente 
Recomendação da UNESCO sobre o Desenvolvimento da Educação de Adultos, 
1976, que destacou o papel vital da educação de adultos ‘como fazendo parte da 
educação e aprendizagem durante toda a vida’.8  

 

A Cúpula Mundial de Educação ocorrida em Dakar, Senegal, de 26 a 28 de 

abril de 2000, reafirma o compromisso com a Educação para todos, originados na conferencia 

ocorrida em Jomtien, na década de 90, por constatar o quadro inaceitável de não avanço dos 

compromissos nesta última década firmados. O significado desse ato é relevante, por associar 

a educação ao desenvolvimento econômico.  

Este aspecto é importantíssimo para a teoria da indivisibilidade dos Direitos 

Humanos e reforça a tese de que, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, a indivisibilidade foi distorcida pela emissão de dois pactos, dividindo, assim, em 

categorias de direitos, aquilo que é indivisível e interdependente.  

Da conferência de Dakar, é resultante o documento: “O Marco de Ação de 

Dakar Educação Para Todos: Atingindo nossos Compromissos Coletivos”, com um 

diagnóstico preciso sobre o analfabetismo mundial, como se pode ver: 

O Marco de Ação de Dakar é um compromisso coletivo para a ação. Os governos 
têm a obrigação de assegurar que os objetivos e as metas de EPT sejam alcançados e 
mantidos. Essa responsabilidade será atingida de forma mais eficaz através de 
amplas parcerias no âmbito de cada país, apoiada pela cooperação com agências e 
instituições regionais e internacionais. 
A Avaliação de EPT 2000 demonstra que houve progresso significativo em muitos 
países. Mas é inaceitável que no ano 2000, mais de 113 milhões de crianças 
continuem sem acesso ao ensino primário, que 880 milhões de adultos sejam 
analfabetos, que a discriminação de gênero continue a permear os sistemas 
educacionais e que a qualidade da aprendizagem e da aquisição de valores e 
habilidades humanas estejam longe das aspirações e necessidades de indivíduos e 

                                                 
8  Disponível em: < http://www.gaaires.min-edu.pt/fichdown/Recorrente/Cadernos_formacao/ Declaração 

_Final_Agenda_Futuro.pdf>   Acesso em 10 abr. 2006. 
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sociedades. Jovens e adultos não têm acesso às habilidades e conhecimentos 
necessários para um emprego proveitoso e para participarem plenamente em suas 
sociedades. 
Sem um progresso acelerado na direção de uma educação para todos, as metas 
nacionais e internacionais acordadas para a redução da pobreza não serão alcançadas 
e serão ampliadas as desigualdades entre nações e dentro das sociedades. 
A educação enquanto um direito humano fundamental é a chave para um 
desenvolvimento sustentável, assim como para assegurar a paz e a estabilidade 
dentro e entre países e, portanto, um meio indispensável para alcançar a participação 
efetiva nas sociedades e economias do século XXI. Não se pode mais postergar 
esforços para atingir as metas de EPT. As necessidades básicas da aprendizagem 
podem e devem ser alcançadas com urgência. 9

 
 

A Cimeira do Milênio, realizada de 6 a 8 de setembro de 2000, em Nova 

Iorque, reflete as preocupações de 147 Chefes de Estado e de Governo e de 191 países que 

participaram na maior reunião de dirigentes mundiais. 

O evento ocorreu no momento de transição para um novo milênio e os 

participantes recapitularam os resultados das diversas conferências de cúpula das Nações 

Unidas, da década de 90, e estipularam para si mesmos um período de 15 anos, ou seja, até 

2015, para atingir um conjunto de metas e objetivos mínimos, embora concretos. Esse 

programa ficou conhecido como Metas de Desenvolvimento do Milênio, ou Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, um documento solene no qual prometeram libertar seus 

concidadãos da indignidade e do sofrimento que acompanham a pobreza. 

A participação do Brasil nessa luta é mais visível a partir da realização do 

primeiro Fórum Social Mundial, realizado em Porto Alegre, de 25 a 30 de janeiro de 2001, 

que se estabelece como sendo um espaço de debate democrático de idéias, aprofundamento da 

reflexão, formulação de propostas, troca de experiências e articulação de movimentos sociais, 

redes, ONGs e outras organizações da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo e ao 

domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo. 

Veio em contraposição ao Fórum Econômico Mundial de Davos que, desde 

1971, teve papel estratégico na formulação do pensamento dos que promovem e defendem as 

políticas neoliberais em todo o mundo. Sua base organizacional é uma fundação suíça que 

funciona como consultora da ONU e é financiada por mais de 1.000 empresas multinacionais. 

Passo importante foi a criação do Fórum Social Mundial, como um 

desdobramento do Fórum Mundial de Educação de 2001, que passou a discutir a construção 

                                                 
9 Disponível na Internet em < http://www.unesco.org.br/publicacoes/copy_of_pdf/decdacar> Acesso em: 10 abr. 

2006. 
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de um modelo alternativo de educação. É um espaço não-governamental e não partidário, 

aberto ao pluralismo de idéias, métodos e concepções. 

Reunidos pela primeira vez, no período de 24 a 27 de outubro de 2001, os 

mais de 15.000 educadores, educadoras, estudantes, pesquisadores, autoridades, sindicalistas, 

representantes de múltiplas e diferentes forças sociais e populares, apresentam aos governos 

de todos os países e a todos os povos do mundo as posições aprovadas durante a plenária final 

do Fórum Mundial de Educação. 

A segunda edição do Fórum Mundial de Educação foi realizada em 22 de 

janeiro de 2003, na cidade de Porto Alegre, às vésperas do Fórum Social Mundial, reunindo 

um número de educadoras, educadores e estudantes superior a 15 mil pessoas, representando 

mais de 100 países, de todos os continentes, e comprova a expansão e a vitalidade do 

movimento social que defende a educação pública, laica, gratuita e de qualidade para todas as 

mulheres e homens do planeta. Consta do documento final a visão de educação tecnológica, 

como um direito do trabalhador, capaz de propiciar a participação de todos e todas no mundo 

do trabalho, numa perspectiva emancipatória. 

O Fórum Mundial de Educação está se constituindo em uma rede 

permanente de mobilização mundial, em defesa da educação pública de qualidade social para 

todos, como direito humano universal inalienável, garantida e financiada pelo Estado.  As 

Contribuições à Plataforma Mundial de Educação, através da “Carta de São Paulo”, como 

documento da reunião ocorrida em 04/04/2004, reafirma que uma educação necessária para 

um outro mundo possível supõe: “Desenvolver a pedagogia da participação democrática10 

consolidando o caráter público dos espaços educacionais da sociedade”. 

No período de 23 a 26 de março de 2006, ocorreu um novo Fórum Mundial 

cujo tema foi Educação Cidadã para uma Cidade Educadora, um evento histórico, com 

diversas conferências e debates, com mais de 300 atividades auto-gestionadas e com um 

Fórum Infanto-juvenil que reuniu mais de 5 mil meninos e meninas, discutindo a construção 

de uma nova educação para uma nova sociedade. Mais de 30 mil educadoras e educadores, 

militantes sociais, meninos e meninas, delegados e delegadas de mais de 25 países estiveram 

em Nova Iguaçu, para dizer não à violência, sim à vida, sim à verdade, sim à dignidade, sim à 

justiça, sim à educação. 

                                                 
10 Esse aspecto é fundamental para a argumentação desenvolvida nesta dissertação, pela escolha da Pedagogia de 

Projetos como viabilizadora dessa emancipação do policial militar enquanto aluno de uma educação baseada 
em Direitos Humanos. 
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O Fórum Mundial de Educação de Nova Iguaçu foi um espaço aberto e 

plural, onde se reafirmaram os princípios e lemas das edições anteriores, realizadas em Porto 

Alegre, São Paulo, Córdoba (Espanha) e Caracas. 

Está previsto para o segundo semestre de 2007 a realização de um novo 

Fórum Mundial de Educação, em Mogi das Cruzes, São Paulo. 

Vê-se claramente, pela exposição dos fatos, que a questão da educação 

como um direito humano, passa não somente pela luta e conquista, mas pela reafirmação a 

cada ano, como algo que não se deve dar por esquecido ou já conquistado, mas como um 

direito social difuso e em expansão. Infelizmente, ainda não é possível dizer que o problema 

foi vencido, pois muitos, ainda, nem sequer se aperceberam que são sujeitos dessas 

conquistas, dentre eles, os policiais. 

Se Educação, como um direito humano, passa por essas dificuldades, falar 

em Educação em Direitos Humanos não se constitui exceção, principalmente no Brasil, não 

somente por ser Direitos Humanos um assunto novo no país, mas porque, em termos de 

Governo, aparece pela primeira vez em 1956, quando foi apresentado um Projeto de Lei à 

Câmara dos Deputados para criação do Conselho dos Direitos da Pessoa Humana – CDDPH. 

Os anos em que os militares estiveram à frente do Governo do Brasil, mais 

especificamente, entre 1964 e 1979, impediram que muitos compromissos assumidos pelo 

Brasil na comunidade internacional fossem cumpridos. Foi uma lacuna no avanço e no 

protagonismo de Direitos Humanos, por parte do Governo representando o Estado brasileiro, 

mas, não em relação à luta do povo pela efetivação de tais direitos. Como exemplo, citam-se o 

Movimento Feminino pela Anistia, formado por mulheres, esposas e parentes dos presos, 

torturados, mortos e desaparecidos políticos nesse período da história brasileira, da igreja, as 

CEB – Comunidades Eclesiais de Base; as associações cientificas a exemplo da SBPC – 

Sociedade brasileira para o progresso da Ciência; a Associação dos profissionais da imprensa, 

dentre outras. 

MIRANDA (2006, p.56-57) esclarece como a Educação em Direitos 

Humanos no Brasil também é fruto da história recente, quando afirma: 

Em 1985, um grupo de brasileiros foi fazer um curso no Instituto Interamericano de 
Direitos Humanos, em San José, na Costa Rica, ligado à Organização dos Estados 
Americanos (OEA). De volta ao Brasil esse organizou três grupos: um em 
Pernambuco, o Grupo de Juristas Populares (GAJOP), outro na PUC do Rio de 
Janeiro e outro com a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. [...] Em 1997 foi 
realizado o I Congresso Brasileiro de Educação em Direitos Humanos, e, no mesmo 
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ano, o MEC fez os Parâmetros Curriculares Nacionais, em que colocou a questão 
dos Direitos Humanos. 

 

Em termos históricos é possível visualizar a relação do tema “Educação em 

Direitos Humanos” com a abertura política e a redemocratização do Brasil; com o advento da 

Constituição Federal de 1988; com a ratificação pelo Congresso Nacional, em 1992, do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos 

Sociais e Culturais; com a participação brasileira no Congresso Internacional sobre Educação 

em prol dos Direitos Humanos e da Democracia, realizado em 1993, pela UNESCO, em 

Montreal, Canadá, que instituiu o Plano Mundial de Ação para a Educação em prol dos 

Direitos Humanos e da Democracia.  

Tal plano ressalta que seu maior objetivo, é criar uma cultura de direitos 

humanos e desenvolver sociedades democráticas, em que os indivíduos e os grupos, possam 

solucionar desavenças e conflitos com o uso de métodos não-violentos e, traz a definição mais 

completa da educação em direitos humanos. Trata-se, segundo ele, dos “esforços de 

treinamento, disseminação e informação voltados à construção de uma cultura universal de 

direitos humanos mediante o compartilhamento do saber e das habilidades, e a moldagem de 

atitudes”. 

A II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, ocorrida em 1993, em 

Viena instituiu, através de resolução da ONU, a “Década Mundial de Educação em Direitos 

Humanos (1995-2004)”.  

Posteriormente, em 20 de outubro de 1997, foram estabelecidas, na 

Qüinquagésima Segunda Sessão Assembléia Geral das Nações Unidas11, as Diretrizes para a 

formulação de Planos Nacionais de Ação para a Educação em Direitos Humanos.  

Em 10 de dezembro de 2004, a Assembléia Geral das Nações Unidas 

proclamou o Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos que cobre o período entre 

2005-2007, e focaliza os sistemas de ensino primário e secundário.  

A influência internacional é, sobretudo, importante para a elaboração de 

documentos nacionais como a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, onde o tema Direitos Humanos ganha espaço relevante; 

como também, o PNEDH - Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos em 2003. 

                                                 
11 Disponível na Internet em: <http://www.crpsp.org.br/a_servi/eventos/educacao_dh/frames/Doc%20 
ONU%20Educa%E7%E3o%20em%20DH.pdf> Acesso em: 10 mai. 2007. 
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A concretização do PNEDH é resultado do esforço da sociedade civil, 

especialistas, instituições públicas e privadas, organismos internacionais, desencadeado após a 

criação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, por meio da Portaria n° 

98/2003 da Secretaria Especial de Direitos Humanos, à época, subordinada diretamente à 

Presidência da República.  

A versão final ficou pronta em dezembro de 2006, após amplo debate na 

sociedade civil, em todos os Estados, para incorporação das propostas de quase cinco mil 

participantes, e tem em seu bojo, cinco grandes eixos de atuação: Educação Básica; Educação 

Superior; Educação Não-Formal; Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e 

Segurança Pública e, Educação e Mídia. 

Ressaltam-se no PNEDH dois aspectos relevantes para esta pesquisa: a) o 

conceito do que seja Educação em Direitos Humanos, construído coletivamente, como sendo 

“um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos”, e 

a articulação com conhecimentos historicamente construídos; e b) a inclusão dos profissionais 

de segurança pública como sujeitos desse processo educativo. 

O PNEDH se firma numa concepção contemporânea de Direitos Humanos 

que incorpora os conceitos de cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania planetária, 

referidas no primeiro capítulo dessa dissertação. 

 

 

2.2  Educação em direitos humanos para policiais. 
 

Entender o caráter transformador da educação em Direitos Humanos é 

fundamental para a adoção de novas posturas pela polícia. Da passagem de uma polícia que 

desrespeita, flagrantemente, tais direitos para uma polícia que passa a ser protetora do cidadão 

e protagonista dos direitos da humanidade. 

Dornelles (2001), refletindo sobre a dimensão da educação em Direitos 

Humanos e seu caráter sócio-político para a democracia, aponta para a necessidade de 

consolidar práticas educativas que nascem e penetram o tecido da sociedade em suas 

diferentes relações e pluralidade de interesses. 
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Caráter esse que coloca os policiais na condição de receptadores desses 

mesmos direitos, dentre eles, o direito humano de ser capacitado para o exercício de suas 

funções, na perspectiva de protagonistas de Direitos Humanos. 

Incluiu-se, na formação policial, o tema de Direitos Humanos, como peça 

fundamental para as mudanças pretendidas. Inicialmente, verificou-se a inclusão do tema 

como disciplina curricular obrigatória, deslocada das outras disciplinas ou, até mesmo, do 

projeto político-pedagógico das escolas de formação policial. 

No Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), da Polícia 

Militar de Pernambuco, a disciplina Direitos Humanos, como disciplina obrigatória, foi 

incluída em 1995, no Curso de Formação de Soldados. Em seguida, a medida foi entendida 

aos diversos cursos de formação em todos os níveis, para praças e para oficiais. Já no ano de 

1996, as capacitações em Direitos Humanos passaram a contar com o apoio de organizações 

não governamentais, como o GAJOP – Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações 

Populares, o Centro Dom Helder Câmara e o Movimento Tortura Nunca Mais. 

Luís Flávio Sapori Pesquisador da Fundação João Pinheiro/Professor da 

PUC – Minas Gerais, em artigo publicado no site Dhnet12 expõe com clareza a amplitude das 

ações que passaram a ocorrer no país envolvendo Organizações Não Governamentais e as 

polícias militares, como se pode ver: 

Há um processo em curso na sociedade brasileira na área de segurança pública ainda 
não devidamente captado e analisado. É um processo rico e promissor que aponta 
para a efetivação de mudanças qualitativas nas organizações policiais em nossa 
sociedade, mudanças essas que dizem respeito à consolidação de nossas instituições 
democráticas. Estou me referindo à proliferação de parcerias entre as organizações 
policiais e as universidades, institutos de pesquisa e organizações não-
governamentais (grifo nosso). Nos últimos anos programas de treinamento e de 
formação de policiais têm sido empreendidos não mais sob o monopólio das 
respectivas academias de polícia, mas envolvendo a participação decisiva de 
entidades que compõem o ambiente social destas organizações. Não constitui mais 
novidade o fato de que a definição de conteúdos programáticos, de procedimentos 
pedagógicos e a própria realização de aulas resulte da inserção de atores externos ao 
trabalho policial. Convênios têm sido estabelecidos para viabilizar uma divisão de 
atribuições entre as academias de polícia e as organizações parceiras, sendo que 
estas últimas têm assumido uma importância cada vez maior no processo decisório 
dos programas de formação e treinamento.  
Em pelo menos 15 estados brasileiros este fenômeno já pode ser detectado, estando 
presente desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, passando por diversos estados do 
Nordeste, como são os casos do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia e 
Sergipe. Na região sudeste os destaques são Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo. Merece menção o fato de que o fenômeno ainda não está presente no estado 
de São Paulo. As relações entre a universidade e as organizações policiais neste 
estado ainda são pautadas por um alto grau de animosidade recíproca.  

                                                 
12  Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/3exec/novapolicia/sapori.htm>.Acesso em: 27 mar. 2007. 
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Iniciou-se, inclusive, um intercâmbio a nível nacional entre as entidades que estão 
participando destas parcerias com as polícias brasileiras. Dois encontros nacionais já 
foram realizados, sendo o primeiro em Belo Horizonte (MG) no ano de 2000 e o 
segundo em Recife (PE), no mês de agosto de 2001. Os encontros permitiram uma 
troca de experiências entre as diversas entidades e consolidaram a formação do 
Fórum Nacional de Educação, Democracia e Segurança. Deve-se ressaltar que este 
network organizacional em gestação tem contado com o apoio decisivo da Fundação 
Ford. Um diagnóstico preliminar destas experiências permite visualizar um quadro 
diversificado, a despeito de algumas homogeneidades. Um aspecto relativamente 
comum diz respeito ao fato de que as polícias militares são os parceiros 
preferenciais. Em poucos estados brasileiros ocorre a presença também da polícia 
civil, como são os casos do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. É um aspecto 
relevante, sob meu ponto de vista, que permite identificarmos dinâmicas distintas 
entre as polícias militares e as polícias civis no que tange à maior transparência e 
interatividade com o ambiente externo no atual contexto brasileiro. As polícias civis 
têm demonstrado resistência à abertura da discussão mais ampla e pública de seus 
mecanismos de formação e treinamento, preferindo a adoção de posturas mais 
corporativas e, porque não dizer, mais conservadoras.  
Se há prevalência das polícias militares em um dos lados da parceria, do outro lado 
identificam-se tipos diversos de organizações. Estão inseridas aqui:  
a)     organizações não-governamentais, tais como GAJOP em Pernambuco, 
PROJETO AXÉ na Bahia, CAPEC no Amapá e a Cruz Vermelha Internacional;  
b)     universidades federais e particulares, tais como a UFRS, a UFMG, a UFF, 
UFSE, UFRN, UFPB, UFPR, UFES, UFPE, Universidade Vale do Itajaí (SC);  
c)      institutos públicos de pesquisa, tais como Fundação João Pinheiro (MG) e 
Fundação Joaquim Nabuco (PE).  
 
 

O GAJOP foi a primeira ONG a estabelecer parceria com a Secretaria de 

Segurança Pública e com o Comando da Polícia Militar em Pernambuco para realização do 

Curso “O Policial Protetor dos Direitos Humanos”. Uma experiência que teve início em 1996 

e foi ampliada a partir de 1998, quando passou a contar com um acordo de cooperação 

técnico-científica de universidades federais do Nordeste e com o apoio da Fundação Ford, no 

período de 1998 a 2002, chegando a capacitar mais de 3.000 policiais. 

O objetivo do curso foi promover, junto aos órgãos de segurança e justiça, a 

visão de direitos humanos e da cidadania, contribuindo com o resgate do papel social da 

prática profissional que os policiais prestam à sociedade.  

O programa compreendeu uma metodologia que colocava em foco a prática 

social do policial e da instituição polícia. Para isto, fez-se necessário o destaque ao exercício 

de uma reflexão contínua e crítica sobre as práticas sociais, buscando a construção de um 

projeto de mudanças de conduta.  

Oficias e Praças dividiram o mesmo espaço em sala de aula, o que 

contribuiu para a metodologia da discussão dos problemas comuns. 

A intenção era formar multiplicadores entre policiais e que esses atores 

abrissem espaço para uma cultura de promoção e proteção dos diretos humanos, sobretudo, 



 46

tendo em vista mudanças que possibilitassem a construção coletiva da política pública de 

segurança. 

No início, houve um desconforto de ambos os lados, quer da instituição 

policial e os próprios policiais, quer da ONG GAJOP e seus docentes. Pode-se dizer que, se 

por um lado, havia o preconceito da polícia em relação à ONG, devido à forma agressiva de 

denúncias contra as atitudes de violência e desrespeito aos Direitos Humanos por parte da 

polícia, de outro lado, existia o preconceito da ONG contra os policiais, rotulando-se a todos 

como agressivos e desrespeitadores de Direitos Humanos, sem considerar as diferenças 

individuais. 

Vencidas as barreiras iniciais, os relatos de ambas as partes asseveram a 

assertiva da iniciativa, o que ensejou a ampliação dos resultados iniciais, doravante apoiados 

pela Fundação Ford e com a participação em outros Estados do Nordeste através das 

Universidades Federais. 

Já a parceria da Polícia Militar de Pernambuco com o Movimento Tortura 

Nunca Mais atingiu cerca de 2.000  policiais13, na medida em que a ONG assumiu a 

disciplina curricular Direitos Humanos, nos Cursos de Formação de Soldados, Cabos e 

Sargentos e Cursos de Aperfeiçoamento de Sargentos, no Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Praças. 

Os conteúdos trabalhados enfocaram a história dos direitos humanos, a 

legislação pertinente, as situações de desrespeitos aos direitos humanos a nível individual, 

coletivo e institucional e o papel do policial militar enquanto agente protetor dos direitos 

humanos.  

A convivência entre professores civis e militares, durante o curso, 

enriqueceu o processo. Cada professor, responsável por um ou dois temas, teve contato com 

os 300 alunos.  

As aulas tradicionais foram substituídas por oficinas. Os alunos tiveram a 

oportunidade de ler, assistir vídeos, dramatizar situações, confeccionar cartazes, discutir 

temas relacionados aos direitos humanos. 

Um dos depoimentos da experiência14 nos revela a dificuldade inicial em 

relação ao próprio tema Direitos Humanos: 
 

                                                 
13  Dados fornecidos pelo CFAP – Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. 
14  Relato constante em multimídia fornecido pelo Movimento Tortura Nunca Mais, contendo o programa do 

curso, textos, planejamento das aulas e relatos dos docentes, como arquivo memória da experiência. 
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Aconteceram momentos difíceis quando se discutia a respeito dos direitos humanos 
das pessoas que cometem crimes hediondos. São situações de grande violência, com 
manchetes diárias nos jornais de assassinatos, inclusive de militares. É difícil 
estabelecer regras de direitos humanos para a polícia quando a sociedade tem 
valores equivocados com relação à punição dos crimes.  

   

Os conteúdos trabalhados foram os seguintes: I – Conceitos de: Cidadão, 

Cidadania, Estado Democrático de Direito e Direitos Humanos; II – História dos Direitos 

Humanos: Jusnaturalismo Teológico, Jusnaturalismo Democrático e Positivação dos Direitos 

Humanos; III – A Normativa Internacional dos Direitos Humanos: Declarações, Pactos, 

Convenções e Tratados; IV – A Constituição Brasileira e os conteúdos de Direitos Humanos: 

Direitos individuais e coletivos ; Direitos sociais ; Grupos vulneráveis destacados – Crianças 

e Adolescentes; Negros e Idosos ; V – Policial Militar – Agente protetor dos direitos 

humanos; Uso da força; A política de negociação; Tratamento do preso; Uso de arma e 

Tortura; VI – Plano Nacional de Direitos Humanos: Proteção do Direito à vida; Segurança das 

pessoas e Luta contra a impunidade. 

A metodologia utilizada foi de dinâmicas de grupo para favorecer a 

integração e a construção de conhecimentos, bem como a realização de oficinas para 

estimular a reflexão, a sensibilização, a socialização, a auto-estima. A avaliação do 

desempenho se deu através de atividades individuais e grupais. As turmas estavam 

organizadas em grupos de 25 alunos e o curso tinha duração de 30 horas/aula. 

Com menor rigor científico, pois não há publicações acadêmicas sobre a 

experiência, o Movimento Tortura Nunca Mais adotou metodologia mais participativa através 

da teatralização, de dinâmicas de grupo, e de maior envolvimento em atividades lúdicas, 

embora com menor utilização de textos. 

O contato com comunidades e minorias que participavam das aulas foi mais 

visível, embora os docentes, enquanto educadores sociais, recrutados dentre os militantes, não 

tivessem a mesma qualificação acadêmica que os professores dos cursos oferecidos pelo 

GAJOP.  A maioria dos docentes do Movimento Tortura Nunca Mais eram estudantes 

estagiários, oriundos de faculdades ou líderes comunitários de nível médio. 

A participação deste pesquisador, na ocasião, se deu como um dos atores 

envolvidos, por estar na direção educacional do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 

Praças, e por ter lutado para conseguir vencer barreiras dentro da própria instituição para 

efetivação da parceria. Partia-se da premissa de que, em meio às tantas denúncias de 

desrespeito aos Direitos Humanos, ninguém acreditaria que policiais, mesmo que capacitados, 

pudessem ministrar aulas de Direitos Humanos para os próprios policiais.  
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O argumento utilizado foi o de que, para se acompanhar a mudança 

reclamada pela sociedade, tornava-se necessário envolver essa mesma sociedade civil 

organizada, na formação dos policiais. Ademais, a Polícia Militar não teria despesas com a 

contratação de professores, vez que as ONG´s tinham maior facilidade de conseguir 

aprovação de projetos junto ao Governo federal, ou mesmo em instituições internacionais. 

Corrobora a afirmativa acima a expressão de Rique (2003), ao especificar o 

critério para o estabelecimento de parcerias: 
No Estado de Pernambuco, a Diretoria de Ensino do Comando da Polícia Militar 
passa a expressar a idéia de que, na proposta educativa, não bastava oferecer aulas 
de direitos humanos, mas seria necessário que o seu conteúdo fosse ministrado por 
uma ONG que tivesse credibilidade na sociedade. 

A legitimação para ministrar aulas de Direitos Humanos para policiais, em 

geral, é sentida tanto pelos Oficiais instrutores dos órgãos de ensino da Polícia Militar quanto 

pelos militantes de Direitos Humanos, pela distorção que, durante muito tempo, se fez e ainda 

se faz, de “direitos humanos como protetor de bandidos”. Isso também é ressaltado por 

Nazaré Zenaide15, em seu depoimento citado por Rique(2003): 
 
O pessoal da corporação não reconhece a legitimidade de os oficiais darem curso de 
direitos humanos. Eles têm tanta dificuldade de serem respeitados como autoridade 
com domínio do saber como as dificuldades que enfrentamos como militantes de 
direitos humanos. 

 

Uma outra dificuldade, reclamada pela direção da escola da Polícia Militar 

nos anos 1996 e 1997, foi a produção e fornecimento de material didático aos alunos, isto 

somente foi superado mais tarde, quando a Fundação Ford passou a financiar o projeto. Até 

então, não se tinha um livro ou cartilha com os textos que eram trabalhados em sala de aula, 

os alunos recebiam folhas soltas como fotocópias ou faziam anotações em papeis avulsos. 

Seguiu-se uma tendência nacional, iniciada nos cursos de graduação nas 

Universidades e reclamada pela sociedade, na formação policial, constante, também, como 

uma das metas do Programa Nacional de Direitos Humanos, lançado em 1996. 

Flávia Piovesan (2003) constatou que a primeira Faculdade de Direito do 

país a inserir a disciplina de Direitos Humanos como matéria curricular obrigatória do curso 

de Graduação em Direito, foi a PUC/SP, em 1994. 

Afirma a pesquisadora em seu relatório: 
 
O levantamento das experiências nacionais voltadas aos Direitos Humanos no 
ensino superior reflete a pluralidade de respostas de Universidades, que 
incorporaram, cada qual ao seu modo, os direitos humanos como pauta institucional, 

                                                 
15  Professora da Universidade Federal da Paraíba. 
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a partir de suas peculiaridades e especificidades. Não se verifica, assim, um 
movimento uniforme, nem tampouco homogêneo, nas diversas regiões do país. 
Além disso, a maior parte das iniciativas resultaram mais de esforços isolados e 
solitários de professores(as) comprometidos(as) com a causa dos direitos humanos, 
que, propriamente, de linhas institucionais desenvolvidas para este fim. Observa-se 
que estes docentes, muitas vezes, carecem de um espaço institucional coletivo, que 
lhes permita socializar experiências e compartilhar projetos, o que tem sido, de 
alguma forma, preenchido informalmente mediante a interação de docentes com 
equipe de assistentes e alunos(as). O conjunto de relatos apresentados na reunião 
“Direitos Humanos no Ensino Superior”, realizada na Fundação Ford, a respeito de 
projetos desenvolvidos em diversas Universidades do país na área dos Direitos 
Humanos, aponta a existência de experiências que podem ser classificadas em 
quatro grupos: a) a inclusão da disciplina específica de Direitos Humanos e/ou 
Direito Internacional dos Direitos Humanos, como matéria obrigatória ou 
facultativa, nos programas da Graduação e Pós Graduação, particularmente nos 
cursos de Direito e Relações Internacionais;  b) a inclusão de disciplinas afetas a 
área de Direitos Humanos nos programas de cursos de Ciências Sociais, Relações 
Internacionais e Direito; c) a incorporação da perspectiva de direitos humanos em 
disciplinas tradicionais ministradas nos cursos jurídicos; d) a criação de cursos de 
especialização ou extensão universitária em Direitos Humanos, com enfoque 
multidisciplinar, endereçados a pessoas de diversas áreas (não apenas da área 
estritamente jurídica). [...] Esta percepção foi extraída dos relatos feitos pelos 
professores que participaram da reunião realizada na Fundação Ford, em 21 de 
novembro de 2001. Com exceção do Núcleo de Estudos da Violência da USP, as 
demais Universidades presentes não apontavam a existência de um espaço coletivo 
para o desenvolvimento de linhas de pesquisa e intercâmbio de projetos, no campo 
dos direitos humanos. 

 
 

Discordando em parte da visão da relatora, Giuseppe Tosi16, em anexo do 

mesmo documento, traz à luz outros esforços que foram realizados no Nordeste e que 

merecem ser destacados como fruto de um trabalho de Comissões de Direitos Humanos 

ligadas às Universidades Federais de Estados como Pernambuco, Paraíba e Sergipe. É o que 

se pretende esclarecer com o tópico seguinte. 

 

2.3  Universidades e policiais - o esforço da Paraíba, Pernambuco e Sergipe. 
 

Apresentadas as condições e o contexto que possibilitou a participação das 

ONG´s na educação em Direitos Humanos para policiais militares em Pernambuco, é 

importante registrar como se deu a entrada das Universidades para a expansão do projeto do 

GAJOP, que teve início no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, nos anos de 

1996 e 1997. 

                                                 
16  Professor do Dep. de Filosofia da UFPB, membro da Comissão de Direitos Humanos da UFPB. 
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A convite do GAJOP, este pesquisador, por ter sido um dos atores na época, 

participou da reunião de trabalho para sociabilização das experiências junto a docentes das 

Universidades Federais de Pernambuco, Paraíba e Sergipe, que ocorreu em junho de 1998. 

Outras reuniões aconteceram sem que este pesquisador tivesse acesso, 

entretanto, há um detalhamento do processo em Rique (2003), onde diversos atores 

institucionais estiveram presentes, dentre eles, o Tenente Coronel Dickson Franklin Alves de 

Lima - Comandante do CFAP – Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças; o Coronel 

Severino José do Carmo Barbosa – Diretor de Ensino Instrução e Pesquisa; o Coronel Amaro 

Tavares de Lima – Coordenador de Altos Estudos da PMPE; o Capitão Israel Alves Barbosa 

Junior – Chefe da Divisão de Ensino do CFAP; e o Capitão Carlos Alberto Lino da Silva – 

Chefe da Subseção de Formação da DEIP (Diretoria de Ensino Instrução e Pesquisa). 

Outros atores institucionais da Policia Civil e das Universidades estiveram 

presentes. Os militares são citados para que se tenha uma visão da representatividade da 

Polícia Militar e da importância do assunto, a depreender das funções ocupadas por seus 

representantes. Foi o início da expansão para outros Estados, da experiência ocorrida no 

CFAP e doravante apoiada financeiramente pela Fundação Ford. 

Se por um lado, em Pernambuco as relações de parceria, apesar dos 

desconfortos iniciais, não se manifestaram em desconfianças mútuas, é possível perceber o 

caráter ideológico que a Universidade passa a ter nessa nova relação com a polícia, nem 

sempre tão transparente como se pode ver no depoimento do Professor Paulo Neves17 apud 

Rique (2003, p.47), quando se refere:  

O curso é um pretexto para discutirmos práticas policiais e levar os integrantes das 
corporações a discutir suas práticas, para fazer com que ponham em xeque 
determinados valores, determinadas tradições que existem nas corporações policiais. 
Não é apenas uma experiência pedagógica no sentido clássico. É uma experiência 
político-pedagógica mesmo.[...] 
Onde houver espaço para criar cursos, é fundamental que sejam estimulados, desde 
que esteja claro, em nossa mente, que os cursos são o primeiro passo para que eles 
comecem a entrar no nosso jogo. 

 

O depoimento acima reflete um clima de desconfiança e de restrições 

iniciais, onde o não revelado, o “nosso jogo”, vai sendo colocado à medida que, os atores 

sentam juntos para discutirem formas de estabelecerem futuras parcerias. As mesmas 

dificuldades sentidas pelo docente quando queria expor os conteúdos, e os policiais 

apresentavam suas resistências, numa demonstração de pouca confiança: 
                                                 
17 Professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e membro da CDH/UFS. 
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Tínhamos a preocupação de passar o conteúdo, mas não conseguíamos, porque os 
policiais queriam discutir práticas cotidianas, discutir a visão que os militantes de 
direitos humanos tinham da polícia. E os cursos tornaram-se verdadeiros debates, 
espaços públicos onde entravam discussões temáticas que não estavam ligadas 
diretamente ao seu objetivo explícito. (RIQUE, 2003, p.48) 

 

Constatações como as descritas anteriormente, podem ser vistas em detalhes 

em Rique (2003), entretanto, o que se pretende, ao analisar documentos que contenham os 

registros de tais experiências com as Universidades, é no que se relaciona às metodologias 

utilizadas e que sirvam de base comparativa com a metodologia escolhida na presente 

pesquisa, já que o objetivo do estudo é avaliar os efeitos provocados pela utilização da 

Pedagogia de Projetos, empregada pelo pesquisador, na mesma escola de formação em 

Pernambuco, com atores de mesmo perfil profissional, ou seja, com amostra correlata. 

Embora Rique (2003) ressalte que a incorporação de novos atores no 

processo e a mudança no “ambiente” passou a exigir um aprendizado para trabalhar com 

estratégias de ação cada vez mais complexas, teoricamente mais exigentes, em Pernambuco, a 

metodologia empregada pela Universidade Federal, na prática, foi a mesma que já vinha 

sendo desenvolvida pelo GAJOP, ou seja, leitura e discussão em sala de aula, de textos que 

foram publicados em uma cartilha de Direitos Humanos, organizados por Rique (2000).  

A autora revela, ainda, o processo de ampla discussão com os novos atores, 

com o entendimento de que uma proposta de educação para a cidadania, para policiais, 

exigiria, de toda a equipe, “a definição de um escopo teórico-metodológico capaz de se 

constituir não apenas um tipo diferente de produção do conhecimento, mas também um 

processo diferenciado de produção desse conhecimento”. Uma questão básica colocada pelos 

educadores, na ocasião, passou a nortear os trabalhos, ou seja: “como a educação em direitos 

humanos poderia contribuir fundamentalmente para a profissionalização dos serviços públicos 

realizados pela polícia?” (RIQUE, 2003, p.85). 

O GAJOP coloca, como ponto de partida teórico-metodologico, o diálogo 

intercultural proposto por Boaventura Souza Santos (1997) para viabilizar a construção de 

uma política emancipatória capaz de garantir uma visão crítica sobre a universalidade dos 

direitos humanos. Mesmo assim, não foi possível construir uma proposta única que pudesse 

atender os três Estados envolvidos, possivelmente pelos diversos vieses e matizes daquela 

ocasião que envolvia os atores presentes. 



 52

Rique (2003) demonstra que a equipe da Paraíba parte de outra metodologia 

para estruturar seu discurso e conceito de direitos humanos, vinculada a uma pedagogia 

construtivista, o que significava considerar o conhecimento expresso pelos policiais no que se 

referiam à dimensão jurídica, política, institucional. Mas, na Paraíba, havia a necessidade de 

aprofundar o conhecimento com os oficiais, muitos até já capacitados pela Anistia 

Internacional e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha e que seriam multiplicadores em 

outros cursos da instituição. Havia a necessidade de um grupo com conhecimentos mais 

aprofundados. 

A Paraíba aprofundou a questão metodológica com as oficinas que, segundo 

Candau e Zenaide (1999) apud Rique (2003, p.100-101), se constituem num espaço de 

construção coletiva de um saber, de análise da realidade, de confrontação e de intercâmbio de 

experiências, onde se reúnem os elementos para o exercício concreto dos direitos humanos. 

O desenvolvimento das oficinas, em geral, dá-se por meio dos seguintes momentos 
básicos: aproximação da realidade/ sensibilização, aprofundamento, reflexão, 
construção coletiva e conclusão/ compromisso. Para cada um desses momentos, é 
necessário prever uma dinâmica adequada para cada situação específica, tendo-se 
sempre como presente a experiência de vida dos sujeitos envolvidos no processo 
educativo.  

 

A Equipe de Pernambuco ressaltou, na ocasião, a necessidade de uma linha 

construtivista, tendo como ponto de partida a prática do policial e o conhecimento do seu 

cotidiano e, no debate que ocorreria em sala de aula, iria se processando a incorporação dos 

conteúdos de direitos humanos na tentativa de uma mediação do conhecimento expresso pelo 

policial e a dimensão social e política de sua prática. 

Pernambuco também optou pelo laboratório de práticas sociais, quando 

depois de 40 horas de aulas previstas nos cursos , se estimulava o diálogo e o relacionamento 

do policial com entidades de defesa dos direitos humanos. Na prática, consistia em visitas das 

turmas de alunos a diversas entidades de direitos humanos que já eram conhecidas do 

cotidiano policial apenas através da imprensa, ou de ouvir dizer, mas se efetivava naquele 

momento, um conhecimento mútuo concreto, dos polícias com as pessoas que faziam a 

instituição e delas com relação aos indivíduos que compunham a organização policial. 

A equipe de Sergipe se posicionou, na ocasião, em favor de uma 

metodologia da pesquisa-ação, expressa pelo depoimento do Professor Paulo Neves como 

sendo: 
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Buscar na corporação uma inserção que possa garantir essa inserção mediante a 
“invasão” da organização policial para encontrar identidades funcionais (major, 
capitão, tenente), que de alguma forma estejam vivendo um tipo de impasse e de 
constrangimento na sua prática [...] faz sentido porque eu nunca vi uma organização 
com mais desconfiança entre si e tamanha insegurança como a Polícia. (RIQUE, 
2003, p. 99). 

 

Em Sergipe, firmou-se a metodologia de Grupos de Discussões das Práticas 

Institucionais, estabelecidos na direção de um trabalho de cultura organizacional como 

suporte para a elaboração de uma diretriz de formação continuada, que pudesse assegurar uma 

regularidade do ensino de direitos humanos na Polícia Militar daquele Estado. A concepção 

teórico-metodológica que fundamenta a proposta está assentada nos princípios básicos de 

análise institucional (LAPASSADE, 1983; LOURAU, 1995; BAREMBLIT, 1992). 

É possível depreender, das narrativas dos atores e dos documentos 

examinados, a construção do marco teórico-metodológico para as experiências de educação 

em direitos humanos pelas Universidades federais dos três Estados a partir da experiência de 

1996/1997 entre o GAJOP e a Polícia Militar de Pernambuco. Um olhar crítico poderia inferir 

dos depoimentos e registros, que no campo teórico-metodológico, os atores não ultrapassaram 

as barreiras institucionais e permaneceram nos simulacros de situações, sem a efetiva 

presença de outros atores da sociedade, da população, do cidadão comum que, no final é 

quem tem o contato primeiro com os policiais em serviço. 

As reflexões permaneceram intra-muros, quer nas Universidades quer nas 

ONG´s, quando muito, expandidas a outras ONG´s e instituições militantes de Direitos 

Humanos. As reflexões sobre a prática e cotidiano policial se limitaram a situações 

hipotéticas, colocadas através de textos ou representadas através de oficinas, mas sem, 

efetivamente, ir-se às ruas e lidar-se diretamente com o público. 

Esse ponto é importantíssimo para as reflexões que ora se fazem nesse 

estudo, a fim de comparar os métodos utilizados e seus possíveis efeitos. Afinal a pergunta 

que incomoda qualquer educador, é se houve efetivamente, aprendizagem, se foi significativa 

e que efeitos teriam na vida, nas posturas, na prática dos atores. 

Ressaltou-se, pelo exame dos depoimentos, que o momento foi riquíssimo 

para conhecimento mútuo entre as ONG´s, Universidades e a instituição Polícia. Os pontos 

passaram desde a percepção dos preconceitos existentes em ambas as partes, o descortinar de 

problemas de relacionamento entre os diversos níveis da organização policial, a falta de 

projetos político-pedagógicos nas escolas de formação, a credibilidade dos atores policiais 
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diante de seus próprios alunos para ministrarem aulas de direitos humanos, enfim, uma série 

de fatores nunca antes conhecidos. 

Mas, para o que se chama a atenção nesse momento é a limitação da ação 

educativa enquanto busca de resultados efetivos na mudança de postura dos policiais em 

relação ao respeito aos direitos humanos, afinal, esse foi o ponto de partida do Programa 

Nacional de Direitos Humanos, da monitoração internacional e do interesse despertado pela 

Fundação Ford em financiar ações educativas.  

 

2.4  O Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a educação dos Policiais Militares em 

Pernambuco. 

 
A delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) no Brasil 

iniciou, em 1998, um projeto de difusão das normas de direitos humanos e princípios 

humanitários destinados às Polícias Militares. 

O projeto foi realizado em cinco anos, em parceria com o Ministério da 

Justiça através da Secretaria Nacional de Segurança Pública, fruto de uma pesquisa realizada 

pelo CICV sobre as Polícias Militares, com o objetivo de fornecer os meios necessários, para 

que as normas de direitos humanos e os princípios humanitários universalmente aceitos 

fossem, em seus aspectos, tanto teóricos como práticos, integrados na instrução de todos os 

níveis das Corporações. 

A idéia foi de melhorar, quando necessário, o desempenho profissional, 

tornando compatíveis o policiamento eficaz e eficiente, em favor da sociedade, com o respeito 

pleno dos direitos da pessoa humana. 

Dos 1.052 instrutores multiplicadores18 formados pelo projeto, 42 são do 

Estado de Pernambuco, e estes repassaram os conhecimentos a 5.33719 policiais nos anos de 

2003 e 2004, nos diversos cursos de formação e alguns de especialização. No decorrer de 

cinco anos de trabalho, foram gastos US$ 772’000.00, pelo Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha. 

                                                 
18 Dado fornecido pelo Comitê Internacional da cruz Vermelha em dez 2006.  
19 Dados fornecidos pelo CFAP – Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. Referem-se aos Cursos de 

Aperfeiçoamento de Sargentos, Cursos de Formação de Sargentos, Cursos de Formação de Cabos, Curso de 
Formação de Soldados, Curso Tático de Policiamento Abordagem e Tiro, e Curso para Guardas Especiais 
Temporários. Neste último, houve apoio, também, da ONG Movimento Tortura Nunca Mais, com a confecção 
de uma Cartilha de Direitos Humanos produzida pelos próprios alunos. 
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A pesquisa do CICV revelou qu,e de maneira geral, os princípios 

fundamentais de direitos humanos (direito à vida, à integridade física e à dignidade da pessoa 

humana), assim como as regras essenciais que regem e limitam os poderes da polícia, eram 

conhecidos e aceitos no nível do comando das corporações. Todavia, verificou que existiam 

dificuldades na aplicação do conhecimento teórico desses princípios. 

Diante disso, foi elaborado um programa de treinamento, não somente para 

difusão dos conhecimentos teóricos, mas foi incluída, também, uma parte prática, com 

técnicas e táticas, para abordagem e prisão de pessoas, busca em veículos e instalações, uso da 

força e de armas de fogo e noções de negociação e gerenciamento de crises. 

A metodologia utilizada no curso para instrutores, que teve duração de três 

semanas foi a do ensino de forma progressiva, compreendendo o estudo e a simulação de 

situações variadas, partindo de casos mais simples e alcançando, ao final, a resolução de 

problemas mais complexos. Buscou-se, com tal método, demonstrar que era possível 

transformar os conhecimentos teóricos de direitos humanos e princípios humanitários em 

procedimentos policiais, fazendo com que os policiais adquirissem as habilidades para utilizar 

a força legal somente quando necessário e de forma proporcional. Isto fez com que as normas 

essenciais de direitos humanos fossem incorporadas na ação quotidiana do policial, 

possibilitando melhoria no seu desempenho profissional. 

Para verificar a validade do projeto e de seus resultados, de forma imparcial, 

foi solicitada ao Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo (USP) 

a realização de uma avaliação externa e independente sobre as ações do CICV e de que modo 

foram recepcionados os conhecimentos por parte das Corporações Policiais Militares. 

O CICV em Brasília é o primeiro das Américas a desenvolver um projeto 

desta envergadura, aliando a teoria à prática e buscando a incorporação deste conteúdo nas 

doutrinas policiais. Hoje, o Brasil envia instrutores para cursos em Angola e Moçambique, 

ambos, países africanos de língua portuguesa, além de outros vizinhos na América Latina. A 

organização também mantém em Lima, no Peru, um Centro de Apoio para Programas com 

Forças Policiais e de Segurança para a América Latina e Caribe. 

A visão do projeto foi ampliada e, além da produção de material didático 

(Manual Proteger e Servir; CD do Instrutor; CD Uso da Força e Armas de Fogo; e o livro 

Referencial Prático para docentes do ensino policial – Direitos Humanos- uma perspectiva 
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interdisciplinar e transversal), hoje o projeto passa para uma nova fase que é a integração das 

normas de direitos humanos ao currículo dos cursos de formação policial.  

Estão sendo revistos os currículos de Estados conveniados com o CICV 

(Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pará, Piauí, Pernambuco, Rondônia e Mato Grosso do 

Sul), na perspectiva interdisciplinar e transversal dos Direitos Humanos. 

Como se viu anteriormente, desde a construção da educação como um 

direito humano, passando pela argumentação sobre a necessidade de educação em direitos 

humanos, como também, um direito humano dos policiais20, foi possível verificar o esforço 

por um delineamento de uma metodologia facilitadora no ensino de direitos humanos quando 

da capacitação de policiais militares. 

O que se quis ressaltar neste capítulo, na questão das metodologias 

utilizadas para o ensino de direitos humanos, foi o aspecto da sua diversidade. 

Se, para o MTNM – Movimento Tortura Nunca Mais, a metodologia mais 

predominante foi a dramatização, além de vídeos e palestras, levando a uma reflexão sobre 

como o policial se via como protagonista de direitos humanos; para o GAJOP na sua fase 

inicial (1996-1997) o procedimento metodológico mais evidente foi o uso de textos seguidos 

de discussões e sobre o relacionamento da polícia com ONG’s, além de se explorar a relação 

superior-subordinado entre os policiais militares. 

Na fase com as Universidades, as metodologias utilizadas foram distintas 

nos três Estados. Pernambuco, praticamente, continuou a metodologia utilizada pelo GAJOP 

nos anos anteriores, investindo no debate que ocorria em sala de aula, em que havia a 

incorporação dos conteúdos de direitos humanos na tentativa de uma mediação do 

conhecimento expresso pelo policial e a dimensão social e política de sua prática. 

A Universidade da Paraíba aprofundou a questão metodológica com as 

oficinas, que, segundo Candau e Zenaide (1999) se constitui num espaço de construção 

coletiva de um saber, de análise da realidade, de confrontação e de intercâmbio de 

experiências, onde se reúnem os elementos para o exercício concreto dos direitos humanos. 

Foi a única universidade que teve a visão de conciliar o conhecimento que Oficiais instrutores 

que tinham sido formados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, possuíam, com a 

                                                 
20  Pode até parecer incoerente a insistência de se falar em um direito humano para policiais militares, mas, no 

decorrer dessa dissertação, ficará clara a percepção dos atores de como se sentem excluídos desse direito, e de 
suas reclamações sobre o papel das ONG´s e cobranças da sociedade, em exigir-lhes garantia de direitos da 
sociedade quando eles próprios se sentem excluídos de tais direitos. 
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necessidade de dar sustentabilidade ao processo, mesmo quando não houvesse mais 

financiamento para projetos. Investiu no aumento da credibilidade desses Oficiais como 

multiplicadores de tais experiências e aliou o conhecimento e práticas acadêmicas com o 

conhecimento do cotidiano da prática policial de que tais instrutores eram detentores. 

Já no caso da Universidade de Sergipe, firmou-se a metodologia de Grupos 

de Discussões das Práticas Institucionais estabelecidos na direção de um trabalho de cultura 

organizacional. Houve uma preocupação mais no campo político-institucional, de sustentação 

a uma ação que propriamente uma ação educativa com os atores, considerando-os como 

multiplicadores. 

No Caso da experiência com o CICV – Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha, o aspecto metodológico que se ressaltou, foi o fato de ter aliado a teoria de direitos 

humanos com a prática policial, na abordagem, no uso da força e de armas de fogo e no 

gerenciamento de crises. O policial ia sentindo a necessidade de buscar aprofundamento na 

teoria, na medida em que refletia sobre a sua prática e identificava casos de desrespeito àa 

normas internacionais de direitos humanos. 

Em todas as metodologias utilizadas, acima descritas, o “povo”, o cidadão a 

ser protegido, aquele que tem contato direto com a ação do policial, não estava presente, todos 

apostaram nas simulações. 

Daí, a necessidade de um aprofundamento, na busca por uma metodologia 

muito mais inclusiva, crítica, facilitadora do ensino de direitos humanos, preocupação esta 

que será tratada no próximo capítulo. 
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3 CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA DE PROJETOS NA FORMAÇÃO DO 

POLICIAL MILITAR. 

 

 

A formação do policial militar é um dos temas que mais desperta interesse 

nos pedagogos e especialistas em educação, diante da preocupação com o grave problema de 

insegurança que se vive no Brasil, marcadamente nas grandes capitais, onde o crime 

organizado é visível em seus perversos efeitos, mas também porque a instituição policial do 

Estado, Polícia Militar, tem sido apontada como protagonista da violência urbana, como 

revela o relatório da organização Human Rights Watch/Américas.1  

Afirmam inúmeros analistas e críticos que a fonte de tais procedimentos 

estaria na má formação do profissional policial, nas práticas reprodutivistas dos 

estabelecimentos de ensino responsáveis por tal formação, e nos docentes sem a habilitação 

requerida, muitas das vezes, se referindo aos policiais militares que atuam como docentes. 

Daí, a reprodução de uma cultura ainda militarizada e, portanto, inadequada aos novos tempos 

de democracia pós-Constituição Federal de 1988. 

Um olhar mais atento às práticas pedagógicas que ocorrem nas escolas de 

formação policial, pode assegurar que, apesar de toda uma cultura de ensino nas Polícias 

Militares, herdada da cultura militar do Exército Brasileiro, porquanto assim organizadas para 

a beligerância e em busca de inimigos, há um esforço, ainda que insuficiente, para a mudança 

de paradigmas, a serem ajustados aos novos tempos de democracia no Brasil.  

Jaqueline Muniz (2001)2 expressa bem o que ela chama de “paradoxos da 

formação” dos policiais militares, quando se refere à militarização3: 

Mas a "militarização" das Polícias Militares foi muito além da assimilação do 
modelo organizacional do Exército. Refletindo, em boa medida, as necessidades 

                                                 
1  Esse relatório é o resultado de uma pesquisa sobre violência policial realizada de forma contínua, entre 

dezembro de 1995 e março de 1997, pelos membros do escritório brasileiro da Human Rights 
Watch/Americas, localizado no Rio de Janeiro. A pesquisa para o relatório incluiu diversas visitas 
profissionais a São Paulo, duas a Natal, Recife, Salvador e Belo Horizonte, e uma visita a Porto Alegre. O 
relatório foi escrito por James Cavallaro, diretor do escritório no Brasil, e editado por Anne Manuel, vice-
diretora da Human Rights Watch/Americas. O relatório foi traduzido para o português por Simone Rocha, 
Anna Claudia Monteiro e Nadejda Rodrigues Marques. Disponível na Internet em: < 
http://www.dhnet.org.br/w3/hrw/james.doc> . Acesso em: 27 mar 2006. 

2 Disponível na Internet em: < http://www.ndu.edu/chds/journal/PDF/Muniz-final.pdf> Acesso em: 27 mar 
2006. 

3   Militarização e militarismo são expressões ultimamente usadas nos debates sobre a unificação das polícias 
referindo-se geralmente às influências de formação recebidas do Exército, baseadas na ideologia da Doutrina 
de Segurança Nacional, muito difundida nos curso da Escola Superior de Guerra. 
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liberais-autoritárias de um estado em processo de construção e consolidação, as 
missões e mandatos das PMs foram ficando cada vez mais distantes das atividades 
rotineiras e convencionais de uma polícia urbana, uniformizada, não-investigatória e 
voltada para as atividades civis de policiamento que, um dia, fundamentaram a sua 
criação. Pelo menos desde o Segundo Império, as PMs começaram a ser 
exaustivamente empregadas como força auxiliar do exército regular tanto nos 
esforços de guerra (como no caso da Guerra do Paraguai), quanto nos conflitos 
internos como as rebeliões, os motins, as revoltas populares, além, evidentemente, 
das operações de grande porte relacionadas ao controle das fronteiras da nação. Em 
outras palavras, as PMs foram se transformando paulatinamente em forças 
aquarteladas "especiais" ou "extraordinárias", que atuavam menos nos serviços de 
proteção da sociedade e mais nas questões de defesa do Estado. Suas atividades 
propriamente policiais como as patrulhas urbanas passaram a ser mais esporádicas e 
residuais, sendo seus recursos destinados prioritariamente para os casos de 
emergência pública, e para missões militares extraordinárias, etc. 

 

 

3.1 Entendendo o contexto policial. 

 

As polícias militares, a partir de 1988, com a redemocratização do país, 

viram-se obrigadas a reformularem suas posturas, formas de atuação, visão de mundo e 

conseqüentemente, uma profunda revisão nas questões atinentes à formação do policial. As 

escolas de formação tiveram que reavaliar suas práticas, currículos e métodos de ensino, em 

razão do novo enfoque e dos perfis exigidos para as novas funções de polícia. 

Novas habilidades e competências passaram a fazer parte do cotidiano 

policial e, por isso, a organização curricular passou, inicialmente, por um debate nacional 

sobre quais conteúdos e práticas deveriam compor um novo currículo para a formação, que 

contemplasse, principalmente, a nova visão de polícia comunitária e o policial como protetor 

do cidadão, como protagonista de Direitos Humanos, inserido na comunidade onde trabalha. 

No período de 1996 a 1999 o Ministério da Justiça, através da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública, reuniu em Brasília-DF, especialistas de ensino policial de 

todas as polícias do Brasil, englobando as polícias civil e militar, para a elaboração do 

documento Bases Curriculares para a Formação dos Profissionais da área de Segurança do 

Cidadão4.   

                                                 
4 O Ministério da Justiça justifica que o termo profissional de segurança do cidadão foi utilizado em 

substituição a profissional de segurança pública, pelo primeiro estar contextualizado na necessidade de 
mudança do foco dos serviços prestados pelo Estado. Os princípios de cidadania e os valores coletivos são 
premissas básicas para as políticas públicas a serem perseguidas por quem presta serviço público. 
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Tratava-se de uma elaboração conjunta, fruto de uma ampla discussão entre 

especialistas, sobre conteúdos comuns às polícias militar e civil que passaram a ser adotados 

em todas as escolas de formação, acrescentados das peculiaridades regionais e especificidades 

de cada instituição. Representou um marco na educação de policiais em meio ao clima de 

revisão curricular que a educação nacional acompanhou, face à promulgação da Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº. 9394/96, em dezembro de 1996. 

Conteúdos como Direitos Humanos, Ética Profissional, Cidadania, e 

Direitos da Criança e do Adolescente passaram a ser incorporados aos novos currículos; mas, 

sobretudo, importante destaque se deu às reflexões sobre as práticas policiais e o Estado 

Democrático de Direito. 

A adoção da filosofia de polícia comunitária implica, necessariamente, em 

incorporação de conceitos e práticas que levem a uma autonomia pretendida, do policial, que 

passa a ser um tomador de decisões, em muitas situações, sem ter que, necessariamente, 

consultar seus superiores. Representa, portanto, uma “quebra de paradigmas”, às vezes, “um 

parto de idéias” e um rompimento com conceitos e valores arraigados, com uma cultura 

sedimentada, o que não se constitui tarefa de fácil decisão por parte da organização e, muito 

menos, por parte do próprio policial enquanto indivíduo, caracterizando-se assim, como um 

“dilema moral”. 

Para a Organização Polícia Militar, o dilema se dá no sentido político de 

adoção de um novo paradigma, a partir de uma leitura dos Planos de Governo e dos reclamos 

da sociedade por uma polícia mais humanizada, que trate melhor as pessoas, o que, na prática, 

implica em uma polícia que adote uma filosofia de proteção do cidadão. Para um tipo de 

organismo que esteve historicamente acostumado a visualizar sua principal missão ligada aos 

conceitos de Lei e Ordem e a uma visão de proteção do Estado, passar à perspectiva de 

proteção do cidadão que em muitas ocasiões anteriores, como no regime militar pós 1964, 

fora visto como “inimigo do Estado”, representa uma ruptura com conceitos muito fortes. 

Para o indivíduo policial, esse rompimento também é complicado e não é 

tarefa fácil, até mesmo porque ele não se dá abruptamente com todos os policiais e, mesmo 

que, individualmente aconteça, os ambientes onde irá atuar (nos quartéis e na sociedade), não 

necessariamente, acompanham o mesmo ritmo. É também uma decisão pessoal que implica 

em acreditar em novos valores, adotá-los e praticá-los, e isso não é fácil. Pelo imediatismo 

dos efeitos, os policiais são levados a visualizar mais os governos como seus “patrões” que 
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pagam seus salários, do que mesmo enxergarem o conjunto de cidadãos organizados em 

sociedade, pagando seus impostos e exercendo sua cidadania, escolhendo seus governantes e 

destes exigindo proteção. 

As decisões pessoais diante de um dilema moral, mesmo que impliquem em 

uma passagem de um nível de julgamento moral para outro mais elevado, como descrito por 

Kohlberg (1997), não necessariamente implicam em mudança comportamental. O ambiente 

onde o sujeito está inserido pode ser fator definitivo para que o novo paradigma floresça ou 

não, como ocorreu nas escolas secundárias experimentais de comunidade justa (Cluster 

School) descritas por Kohlberg (1997). 

Mas ao mesmo tempo, é preocupante, que policiais detentores de poder de 

polícia, atuando na prevenção e repressão ao crime, possam fazer julgamento moral de 

situações conflituosas, sendo, estes mesmos, portadores de um nível de desenvolvimento 

moral que não vai alem da obediência às regras, puramente por serem regras escritas, 

normatizadas, às vezes, sem levarem em consideração valores morais que impliquem na 

priorização da vida e na dignidade das pessoas. 

As escolas de formação de policiais se depararam com um enorme desafio 

para a adoção de novos paradigmas, como por exemplo: a revisão de currículos; a capacitação 

de docentes; os encontros pedagógicos; as parcerias com ONG’s – Organizações Não 

Governamentais; ou a introdução de professores civis em substituição a militares, que em 

alguns casos, despertam resistências e críticas, ou até mesmo o repúdio às mudanças. 

Dentre as necessidades da nova etapa, destaca-se a busca por novas 

metodologias que assegurem o cumprimento dos objetivos a serem atingidos nas diversas 

disciplinas e nos cursos de formação policial. Há necessidade de metodologias que sejam 

mais críticas, que possibilitem melhor assimilação dos novos paradigmas, que contemplem o 

aluno como sujeito de sua própria aprendizagem, e que sejam mais adequadas à reflexão sobre 

os novos valores e à incorporação dos mesmos. 

O produto das escolas de formação, o novo profissional de polícia, também 

não fica imune às rejeições nos seus novos locais de trabalho, até mesmo porque não se muda 

uma cultura da noite para o dia, nem muito menos por planos ou decretos. A resistência ao 

novo se dá, também, pela representação do medo, como um perigo de insucesso, ou de 

desconforto provocado pelas novas rotinas. 

A este respeito, o foco principal das discussões mais recentes tem sido a 
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questão da organização curricular, com ênfase na adoção do modelo de competências e 

habilidades. Entretanto, programas de reforma educacional fundamentados somente na 

organização curricular e que não contemplem ações efetivas na formação docente, no 

desenvolvimento de novas metodologias e na reestruturação da infra-estrutura escolar, têm 

sido insuficientes para a obtenção dos resultados esperados. 

 

3.1.1 A Escola de Formação em Pernambuco 

 
Criado em 28 de maio de 1974, através da Portaria do Comando Geral nº 27, 

o CFAP – Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças foi consolidado mais tarde, 

através do Decreto nº 6772, de 03 de outubro de 1974, mantendo sua denominação até hoje. 

Sua história remonta a história do Ensino na Polícia Militar de Pernambuco quando em 1934 

nascia um órgão na então Brigada Militar e cujas atividades estavam inteiramente voltadas ao 

preparo técnico-profissional dos quadros da tropa sob a denominação de Departamento de 

Ensino. (CAVALCANTI, 2004, p.95).  

A partir dali, surgiu a primeira Diretriz de Instrução, baixada pelo 

Comandante Geral, regulando o ensino e a instrução dos Cursos de Formação de Soldados, 

Cursos de Candidatos a Cabos e Cursos de Candidatos a Sargentos. De 1978 a 1985 

funcionou em Paudalho e depois retornou a sua sede originária, às margens da BR 232, em 

Jaboatão dos Guararapes. 

A Escola conta com uma infra-estrutura adequada à sua missão, com 

capacidade de lotação de quinhentos alunos, dotada de auditório, alojamentos, vinte e cinco 

salas de aula, um telecentro, prédio da administração, refeitório, campo de futebol, quadra 

poli-esportiva, cantina, sala de artes marciais, biblioteca, serviço de orientação educacional, 

sala de docentes e uma barbearia. Dentre os recursos auxiliares para ensino, conta com retro- 

projetores, quadros brancos e quadros convencionais, aparelhos de vídeo e projetores 

multimídia. 

O Curso de Formação de Sargentos funciona em regime de semi-internato, 

com as atividades das 07:30 às 18:00 horas, de segunda a sexta feira, e aos sábados, das 08:00 

às 12:00 horas, perfazendo um total de quarenta e quatro horas/aula semanais. Os alunos 

almoçam na própria escola e alguns que residem em outras cidades, durante o período de 

curso, ficam alojados na própria escola. 
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As aulas acontecem em tempos de cinqüenta minutos, normalmente 

ocupando quatro tempos pela manhã e quatro tempos à tarde. Em algumas ocasiões funciona 

ocupando-se seis tempos pela manhã e dois à tarde, quando se necessita realizar alguma 

atividade extra, tais como visitas ou aulas práticas. 

A vida do aluno em regime militar obedece a horários rígidos, que vão 

desde a alvorada do dia, quando devem se levantar, realizar a higiene pessoal, tomar a 

primeira refeição do dia e participar da formatura diária, onde cantam hinos militares e 

praticam a ordem unida em marchas marciais. O anoitecer também traz consigo algumas 

obrigações para os que pernoitam na escola: participam de uma formatura denominada revista 

do recolher e, após as 22:00 horas, não é permitido nenhum barulho, cumprindo-se um 

período de silêncio, até o raiar do novo dia.  

Nos finais de semana, os alunos têm um descanso alternado com algum tipo 

de serviço de policiamento, ou estágio prático de alguma disciplina, complementando as 

atividades curriculares. O curso dura aproximadamente seis meses. 

 

3.1.2 O Currículo 
 

O currículo do Curso de Formação de Sargentos obedece à concepção de 

ensino por objetivos, ainda, muito fortemente influenciada por um tecnicismo, como em 

Bloom (1979), com planos de aula elaborados com verbos que expressam ações observáveis, 

dada uma condição para o aluno e um padrão como referência a ser atingido, que serve, 

principalmente, para nortear a avaliação e classificação do aluno, dentro de uma competição 

meritória.  

Algumas disciplinas foram reformuladas e iniciam um rompimento com 

essa concepção de ensino, abrindo espaço para a construção de um currículo baseado em 

competências e habilidades, mas nem todo o currículo está integrado como se pretende. 

A classificação final influencia em um conceito do aluno, que decide 

inclusive, o lugar onde, ao final do curso, o aluno será lotado dentro da Corporação Militar. 

Cada aluno, ao final do curso, por ordem de classificação, de acordo com sua nota final de 

aprovação, irá escolher, dentre as vagas oferecidas, o local onde irá servir doravante. Os 

últimos classificados, na maioria das vezes, ficam sem opção de escolha e seguirão para as 

cidades mais distantes do Estado de Pernambuco. 
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As disciplinas que compõem a grade curricular, podem ser vistas no 

ANEXO “A”, mas, para efeito desse estudo, é importante ressaltar a disciplina “Ética 

Profissional e Cidadania”, com uma carga horária de trinta horas/aula, que é ministrada no 

segundo período do curso, com o seguinte objetivo: 

Discutir e analisar conteúdos e valores éticos inerentes à profissão policial militar, 
no sentido de contribuir para uma postura consciente como sujeito do seu processo 
de aprendizagem / atuação profissional, de forma que possa se constituir em 
elemento multiplicador quer no trabalho, quer no relacionamento com a sociedade. 
(PERNAMBUCO, 2003, p.1) 

 
É possível depreender-se que a matéria exige um método especial para ser 

lecionada, para que haja real aprendizagem, pois pretende um aluno dotado de “postura 

consciente” e também que “possa se constituir em elemento multiplicador quer no trabalho, 

quer no relacionamento com a sociedade”, denotando assim, conteúdos que ultrapassarão os 

limites de sua profissão. 

O ementário da disciplina é mais explicito e orienta ao docente como 

conduzir-se na tarefa com os discentes, rompendo assim, uma estrutura rígida de concepção 

de ensino e aprendizagem, muito mais aproximada da discussão pós nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional: 

A disciplina Ética Profissional e Cidadania, além de cumprir uma das orientações 
previstas nas Diretrizes para Elaboração de Currículos de Formação do Profissional 
de Segurança Pública, emanadas pelo Ministério da Justiça, após discussão Nacional 
em 2000/2001, vem preencher uma lacuna nos cursos de formação, no que se refere 
à necessidade de reflexão sobre os princípios que fundamentam a carreira que se 
pretende seguir. Os conteúdos a serem apresentados buscam contribuir com um 
processo de compatibilização entre os interesses e objetivos individuais com os 
interesses e objetivos organizacionais, a partir da missão constitucional e dos 
requisitos para ser um profissional de segurança pública na perspectiva de proteção 
da cidadania. Assume, portanto uma importância impar e há necessidade de agir 
interdisciplinarmente com demais disciplinas e o cotidiano da vida do aluno na 
Academia. Os temas a serem apresentados versarão sobre noções de ética geral, 
ética profissional e nas organizações, diferentes concepções de cidadania e 
elementos fundantes dos direitos humanos na atualidade. (PERNAMBUCO, 2003, 
p.1) 

 

Na questão da avaliação, o plano de matéria, da disciplina Ética Profissional 

e Cidadania, exige parâmetro de avaliação dinâmico, recusando a simples avaliação que possa 

ser aplicada através de testes ou simples provas escritas: 

A avaliação consta em uma prova escrita - tipo VC (Verificação Corrente) nos 
moldes estabelecidos pelas normas do CFAP e uma V.Esp.(Verificação Especial) 
com trabalho em grupo, que coloque o aluno em contato direto com uma 
comunidade, e onde esse aluno possa num processo de interação, demonstrar que 
introjetou valores éticos estudados, tais como compreensão e valorização da elevada 



 65

missão da policia militar, e vontade inabalável de servir à comunidade. Para isto, 
sugerem-se, ações do tipo ACISO – Ações Cívico-social, palestras em comunidades, 
e outros processos que utilizem o aluno à comunidade e o instrutor da comunidade, 
se os objetivos da matéria foram atingidos. Esse tipo de avaliação necessita ser 
trabalhada em horários diversos e extra sala de aula, requerendo uma interação e 
disponibilidade do aluno para se dedicar a inserir-se numa comunidade. As duas h/a 
a que se refere o quadro das verificações destinam-se às explicações e/ou 
apresentações de relatórios ao instrutor da matéria por ocasião da entrega formal. 
(PERNAMBUCO, 2003, p.4) 

Em qualquer concepção de educação, a questão da avaliação é uma das mais 

delicadas. Muito se tem criticado a educação tradicional e seus métodos, mas tanto as 

concepções mais antigas quanto os mais modernos conceitos de ensino/aprendizagem ainda 

esbarram na questão de como avaliar. O ensino, em geral, termina sempre traduzido em uma 

nota de aprovação/reprovação, quantificando o que o aluno aprende. 

 

3.1.3 Os Docentes 
 

Os docentes que atuam no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 

Praças (CFAP) são geralmente policiais militares, alguns Oficiais, dos mais variados postos 

(Tenentes, Capitães, Majores, Tenentes-Coronéis, e Coronéis), outros são sargentos já 

formados com alguma especialização que atuam como monitores, auxiliando disciplinas 

práticas. Excepcionalmente podem-se encontrar Cabos ou Soldados como auxiliares em 

algumas disciplinas como, Ordem Unida, Tiro Policial, ou Educação Física, não implicando 

que tenham qualificação para docência, são pessoas que detém, apenas, o conhecimento 

prático e acompanham os docentes titulares. 

Como o ensino na Polícia Militar é regido por legislação específica, situação 

esta, descrita no Artigo 83 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n° 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996), as exigências para ser docente no CFAP, obedecem ao previsto 

no Regimento Interno da escola, da seguinte forma: 

Art.95 - O Corpo Docente do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças é 
constituído de Chefes de Seções de Ensino, Professores, Instrutores, Coordenadores 
de Disciplina e Monitores. 
Art.96 - O Professor é o Civil, Militar ou Policial Militar, portador de Curso 
Universitário que o habilite ao ensino de matérias da área de Ensino Fundamental 
constante dos currículos dos diversos Cursos ou Estágios. 
Art.97 - O Instrutor é o Oficial da Polícia Militar ou das Forças Armadas, possuidor 
de Curso de Formação ou Especialização que o habilite ao ensino de qualquer 
matéria, constante dos currículos dos diversos Cursos ou Estágios. 
Art.98 - O Coordenador da Disciplina é o Professor ou Instrutor com suficiente 
experiência Técnico-Pedagógica, que tem a seu cargo coordenar o ensino de uma 
mesma disciplina em dois ou mais Cursos. 
§1º - O Coordenador de Disciplina é o Chefe da Subseção de Ensino 
correspondente. 
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§2º - O Trabalho de Coordenador de Disciplina será executado por Oficial do CFAP 
ou de outra Unidade da Corporação, em caráter de serviço extraordinário. 
Art.99 - O Chefe da Seção de Ensino é o Professor ou Instrutor com suficiente 
experiência Técnico-Pedagógica que tem a seu cargo estabelecer unidade das 
matérias correlacionadas entre si e que integram os currículos dos Cursos. 
Art.100 - A designação do Chefe da Seção e Subseção de Ensino, Professores e 
Instrutores é feita pelo Comandante Geral, mediante proposta do Comandante do 
CFAP encaminhada à Diretoria de Ensino. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Para efeito de indicação do Chefe de Seção e Subseção de 
Ensino, deverá ser observada a hierarquia ou vasta experiência no campo técnico das 
disciplinas consideradas. 
Art.101 - O Monitor é o Sargento da Polícia Militar ou das Forças Armadas 
possuidor de curso de Formação ou Especialização que o habilite a substituir o 
Instrutor, sem prejuízo para o processo Ensino-Aprendizagem. (PERNAMBUCO, 
1987, p.52) 

 

Chama à atenção o detalhe de que o corpo docente é constituído, em geral, 

por policiais militares, oficiais ou praças, ficando a participação de civis para situações tais 

como: contratação por curto tempo, atuação específica, ou quando são funcionários civis de 

nível superior da própria Polícia Militar, ou ainda quando professores do Colégio da Polícia 

Militar, emprestados para tal missão. 

Inexiste um corpo docente fixo, permanente, que tenha prestado concurso 

público para atuar no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças. A indicação se dá 

pela Escola, através de análise de currículos e monitoramento da ação dos docentes já 

conhecidos, que são designados pelo Comandante Geral da Polícia Militar, no início de cada 

ano letivo e, ao final, são dispensados do encargo. Um movimento, de vai-e-vem, a cada ano, 

no mínimo servindo para não gerar direitos ou efetivá-los. 

A alta rotatividade dos docentes para a composição de um quadro que, ano a 

ano atua na formação do policial militar no CFAP, implica no mínimo, em perfis 

diferenciados de turmas, a cada ano, mesmo que o programa de matérias de cada curso esteja 

delineado formalmente. 

A escola promove uma capacitação de seus docentes através de “Encontros 

Pedagógicos”, antes do início do ano letivo, onde são discutidos pontos do Projeto Político 

Pedagógico do CFAP, horários dos docentes, distribuição da carga horária, de acordo com as 

disponibilidades, atualizações em recursos pedagógicos e novos conteúdos a serem 

incorporados, ou decisões sobre conteúdos a serem suprimidos, por estarem desatualizados.  

Em entrevista concedida para esta pesquisa, constataram-se, nos três 

docentes que foram designados para ministrar aulas de Ética Profissional, no Curso de 

Formação de Sargentos, no ano de 2006, três perfis completamente diferentes e difusos.  
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O primeiro instrutor, um policial na graduação de Segundo Sargento, sem 

formação superior, apenas havia recebido as mesmas instruções em curso que participara 

anteriormente como aluno. O segundo instrutor, um policial no posto de Primeiro Tenente, 

afirmou que nunca havia ministrado tal instrução, e que fora escolhido porque não havia outro 

para ministrá-la. O terceiro instrutor, um policial no posto de Capitão, era o único a ter uma 

especialização na área de Direitos Humanos, formado pelo Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha, mas que também era a primeira vez que ministrava a disciplina. 

 
 
3.1.4 Os Discentes 

 

Apesar da legislação vigente prever o ingresso no Curso de Formação de 

Sargentos (CFS), de civis, mediante concurso público, isso não tem sido a regra no Estado de 

Pernambuco, ou seja, a Lei não vem sendo cumprida. Em geral, o ingresso no CFS se dá 

mediante seleção ou convocação interna, dentre os policiais militares que já fazem parte da 

Corporação. 

Em anos anteriores, a seleção se deu mediante concurso interno constituído 

de provas intelectuais, exames físicos e exames médicos. Atualmente, pelo fato da influência 

da legislação que regula a promoção à graduação de sargento, ser pelo critério exclusivo de 

antiguidade, uma interpretação corrente é que o ingresso ao curso obedeceria também ao 

mesmo critério, numa clara distorção da legislação e exclusão das possibilidades de 

participação de civis em concurso público para ingresso na Polícia Militar de Pernambuco. 

Afirma-se que o descumprimento da legislação, em não realizar concursos públicos, justifica-

se pela necessidade de se praticar uma política assistencialista, de melhoria da condição social 

do próprio policial militar. Claramente uma situação corporativista. 

O perfil do aluno que ingressa ao CFS é de um policial militar, oriundo da 

graduação de Cabo PM, casado, portador do ensino médio, contando com cerca de 15 a 20 

anos de serviços já prestados à Corporação, 35 a 40 anos de idade, alguns com idade mais 

avançada, apontando sinais de cansaço físico e patologias decorrentes do exercício da função, 

tais como: cardiopatias, varizes, pressão alta e diabetes.  

Como as oportunidades e interesses de retorno às bancas escolares são 

poucas, dentre os postulantes do curso em questão, muitos tiveram como formação 

profissional, apenas, o Curso de Formação de Soldados, com duração de seis meses, e o Curso 
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de Formação de Cabos, com duração similar ou menor. Distam, tais experiências, em mais de 

dez anos, sem nenhuma outra atualização profissional, exceção feita à participação em 

palestras e raríssimas capacitações ou especializações. 

Em suas capacitações anteriores, nunca estudaram disciplinas como: “Ética 

Profissional e Cidadania”, “Legislação da Criança e do Adolescente”, “Direitos Humanos”, 

ou “Polícia Comunitária”. Sua formação profissional básica se deu em meio ao período de 

redemocratização do país, nos anos 80, um período de indefinições, ainda muito marcado pela 

herança dos governos militares. Disciplinas ou conteúdos tais como: “Operações de Defesa 

Interna e Defesa Territorial”, “Informações”, “Controle de Tumultos”, dentre outras, ainda 

fizeram parte de sua formação básica.  

O próprio Regulamento Disciplinar a que estavam submetidos, por ocasião 

de seu ingresso na Corporação, ainda era muito calcado no Regulamento Disciplinar do 

Exército. 

Contraditoriamente, esse mesmo aluno é protagonista atuante em 

manifestações, em reivindicações pelas quais passaram todas as polícias militares do Brasil, 

nos anos de 1997 e 2000, que ficaram conhecidas como: as “greves das Polícias Militares”. 

 

3.2 Em busca de uma metodologia crítica e inclusiva. 

 

O educador espanhol Fernando Hernández (1998), que tem como base as idéias 

de John Dewey5 (1859-1952) e William Kilpatrick6 (1871-1965) e propõe a reorganização 

curricular por projetos, em substituição às tradicionais disciplinas. Desde sua origem, recebeu 
                                                 
5  O filósofo John Dewey (1859-1952) tornou-se um dos maiores pedagogos americanos, contribuindo 

intensamente para a divulgação dos princípios do que se chamou de Escola Nova. Entre outras, escreveu, 
Meu credo Pedagógico, A escola e a criança, Democracia e educação. Estudou nas Universidades de 
Vermont e Johns Hopkins, recebeu nessa última, em 1884, o grau de doutor em filosofia. O conceito central 
do pensamento de Dewey é a experiência, a qual consiste, por um lado, em experimentar e, por outro, em 
provar. Com base nas experiências que prova, a experiência educativa torna-se para a criança um ato de 
constante reconstrução. A pedagogia de Dewey apresenta muitos aspectos inovadores, distinguindo-se 
especialmente, pela oposição à escola tradicional. Mas não questiona a sociedade e seus valores como estão 
propostos no seu tempo; sua teoria representa plenamente os ideais liberais, sem se contrapor aos valores 
burgueses, acabando por reforçar a adaptação do aluno à sociedade. 

6  É doutorado em Psicologia e foi, durante muitos anos, professor  no Boston College. O seu nome ficou 
mundialmente conhecido, sobretudo, a partir da publicação de duas obras que hoje são clássicos:  
Psychological Seduction (1983), considerado pelo World Magazine um dos 100 melhores livros do século 
XX, e  Why Johnny Can’t Tell Right From Wrong (1992), uma análise muito profunda e detalhada sobre os 
efeitos que determinadas teorias e correntes das Ciências da Educação têm no desenvolvimento socio-moral 
das crianças e adolescentes.  
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denominações variadas, tais como: “projetos de trabalho, metodologia de projetos, 

metodologia de aprendizagem por projetos, pedagogia de projetos, etc”. 

 Hernández (1998) se contrapõe à forma atual de ensinar da maioria das 

escolas. Sua proposta vai além da educação de crianças, e se amplia para a educação de 

adultos, portanto, também é aplicável às escolas de formação de policiais. 

Uma educação profissional voltada para a formação de competências exige 

uma organização curricular que leve em conta a diversidade dos processos educativos, dentro 

e fora da escola, dos interesses e prioridades de formação de cada indivíduo. A necessidade de 

aprendizagem significativa, ensino contextualizado e formação de competências são exemplos 

de demandas que se apresentam como desafios, para os atuais sistemas de ensino.  

Nesse contexto, o método de projetos vem se destacando como estratégia 

pedagógica que visa estabelecer relações entre as informações a que os alunos têm acesso, e a 

realidade, instaurando um ambiente de ensino baseado na resolução de problemas. 

O método propõe que o docente abandone o papel de "transmissor de 

conteúdos" para se transformar num pesquisador. O aluno, por sua vez, passa de receptor 

passivo a sujeito do processo. É importante entender que não há uma receita a seguir, mas 

uma série de condições a respeitar. O primeiro passo é determinar um assunto — a escolha 

pode ser feita partindo de uma sugestão do mestre ou dos próprios alunos.  

Cabe ao educador saber aonde quer chegar e estabelecer um objetivo para 

que as metas sejam cumpridas. Uma etapa importante é a de levantamento de dúvidas e 

definição de objetivos de aprendizagem. O projeto avança à medida que as perguntas são 

respondidas e o ideal é fazer anotações para comparar erros e acertos — isso vale para alunos 

e professores porque facilita a tomada de decisões. Todo o trabalho deve estar alicerçado nos 

conteúdos pré-definidos pela escola e pode (ou não) ser interdisciplinar. Parte da definição 

dos problemas a resolver, para depois escolher a(s) disciplina(s). Nunca o inverso. A 

conclusão pode ser uma exposição, um relatório ou qualquer outra forma de expressão.  

O método de projetos procura aproximar a escola da vida real, onde o aluno 

policial efetivamente atua. Partindo de uma situação-problema, monta-se um programa de 

intervenção que permite que o processo de aprendizagem se vincule ao mundo exterior à 

escola. 

O trabalho educativo por meio de projetos permite um despertar da 

consciência para o exercício da cidadania, por meio das atividades de intervenção além de 
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possibilitar a prática de uma avaliação mais verdadeira uma vez que facilita a percepção dos 

avanços educativos dos alunos por parte dos docentes e dos próprios alunos no exercício da 

auto-avaliação. É o que se denomina de avaliação “autêntica”, com base em situações reais ou 

em exposições interativas, envolvendo o estudante no processo de avaliação do seu próprio 

progresso. 

Na prática, elaborar um projeto é o mesmo que elaborar um plano para 

realizar determinada idéia. Portanto, um projeto supõe a realização de algo que não existe, um 

“futuro possível”. Tem a ver com a realidade em curso e com a utopia possível, realizável, 

concreta. Dificilmente os integrantes de uma escola escolherão trabalhar num projeto da 

escola se ele não for a extensão de seu próprio projeto de vida. Trabalhar com projetos na 

escola exige um envolvimento muito grande de todos os parceiros e supõe algo mais do que 

apenas assistir ou ministrar aulas.  

Além do conteúdo propriamente dito de cada projeto, conta muito o 

processo de sua elaboração, execução e avaliação. O processo também produz aprendizagens 

novas. A própria organização das atividades didáticas deve ser encarada a partir da 

perspectiva do trabalho com projetos.  

De fato, respostas a perguntas tão freqüentemente formuladas pelos alunos 

policiais, em diferentes níveis, como "Para que estudar Direitos Humanos? E Ética? E 

História da Polícia? E Legislação?” não podem mais ter como referência apenas o aumento do 

conhecimento ou da cultura, ou ainda, mais pragmaticamente, a aprovação nos cursos, como 

um simples rito de passagem.  

A justificativa dos conteúdos disciplinares a serem estudados, deve fundar-

se em elementos mais significativos para os alunos policiais, e nada é mais adequado para isso 

do que a referência aos projetos de vida de cada um deles, integrados simbioticamente, em sua 

realização, aos projetos pedagógicos das escolas de formação.  

Essa modalidade de articulação dos conhecimentos escolares é uma forma de 
organizar a atividade de ensino e aprendizagem, que implica considerar que tais 
conhecimentos não se ordenam para sua compreensão de uma forma rígida, nem em 
função de algumas referências disciplinares preestabelecidas ou de uma 
homogeneização dos alunos. A função do projeto é favorecer a criação de estratégias 
de organização dos conhecimentos escolares em relação a: 1) o tratamento da 
informação, e 2) a relação entre os diferentes conteúdos em torno de problemas ou 
hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a 
transformação da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em 
conhecimentos próprios (...) Globalização e significatividade são, pois, dois aspectos 
essenciais que se plasmam nos Projetos. É necessário destacar o fato de que as 
diferentes fases e atividades que se devam desenvolver num Projeto ajudam os 
alunos a serem conscientes de seu processo de aprendizagem e exige do 
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professorado responder aos desafios que estabelece uma estruturação muito mais 
aberta e flexível dos conteúdos escolares. (HERNÁNDEZ, 1998:61-64). 

 

Dentre os recursos utilizados na formação de competências, no contexto da 

Educação Profissional, inclusive, dos profissionais de polícia, a metodologia de projetos tem 

se destacado pelas amplas possibilidades que oferece. Gera aprendizagem diversificada e em 

tempo real, inserida em novo contexto pedagógico no qual o aluno é agente na produção do 

conhecimento.  

Rompe com a imposição de conteúdos de forma rígida e pré-estabelecida, 

incorporando-os na medida em que se constituem como parte fundamental para o 

desenvolvimento do projeto. Daí a dificuldade referida anteriormente tanto da escola quanto 

do aluno em decidir por tal empreendimento. 

No Brasil, o método foi introduzido a partir do Movimento Escola Nova, 

através dos trabalhos de Anísio Teixeira7 e Lourenço Filho8. Atualmente, o Método de 

Projetos tem sido visto mais como nova postura diante do ensino e aprendizagem. Segundo 

Amaral (2000), a partir da utilização do Método de Projetos, a aprendizagem passa a ser vista 

como um processo complexo e global, onde o conhecimento da realidade e a intervenção nela 

tornam-se elementos do mesmo processo.  

Contrariamente às metodologias tradicionais, que trabalham com conteúdos 

fragmentados, conduzindo a uma organização compartimentada de disciplinas, o Método de 

Projetos busca romper com esse modelo, possibilitando uma articulação entre conhecimentos 

de forma significativa. Nesse contexto, novos papéis são atribuídos a professores e alunos. 

De acordo com Hernández (1998), o professor torna-se um pesquisador, 

dividindo com os alunos a responsabilidade pela construção do conhecimento. Quanto aos 

alunos, cabe-lhes desenvolver uma postura ativa perante o processo de ensino-aprendizagem e 

reconhecer que o professor não é mais o único a decidir sobre os caminhos a serem seguidos 

                                                 
7  O pensamento de Anísio Teixeira está documentado através de uma vasta obra escrita que representa não 

apenas a sua ideologia educacional, mas reflete todo um período da história brasileira. Apresenta-se, ainda, 
não apenas como um corpo teórico-doutrinário, mas como fruto da experiência de quem vivenciou a prática 
educacional, sofreu os seus problemas e tentou minimizá-los. Em 1971, o INEP divulgou um levantamento 
da sua produção bibliográfica, feito por uma equipe de quatro pessoas. O resultado indicou um total de 241 
itens, entre livros, folhetos e artigos de periódicos (revistas e jornais), sem incluir os trabalhos publicados no 
exterior. (BRASIL. INEP, 1971) 

8  Manoel Bergström Lourenço Filho é hoje o menos lembrado entre os três responsáveis pela revolução 
modernizadora ocorrida na educação brasileira a partir da terceira década do século XX. Idealizador do 
movimento da Escola Nova, ao lado do baiano Anísio Teixeira e do mineiro Fernando de Azevedo, em 1932, 
o professor paulista teve intensa atividade teórica e administrativa, sempre ligado à democratização e à 
profissionalização do ensino. 
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nem o centro absoluto do saber. Como sujeito de sua própria aprendizagem, decidir sobre o 

método de projetos significa, também, assumir responsabilidades sobre o sucesso ou 

insucesso nessa caminhada. 

Conforme Piaget (1998, p. 121): “Cooperação, no sentido geral, consiste no 

ajustamento do pensamento próprio ou das ações pessoais ao pensamento e às ações dos 

outros, o que se faz pondo as perspectivas em relação recíproca”.  

Esse ambiente cooperativo, em que professores e estudantes convivem, 

torna a aprendizagem significativa, pois as estratégias utilizadas pelo professor proporcionam 

ao aprendiz a liberdade de buscar, pesquisar e formar seu próprio conceito, analisando e 

comparando com suas hipóteses levantadas no início do projeto, fazendo com que a 

construção do conhecimento e a aprendizagem adquirida no decorrer do processo sejam 

significativas para os alunos.  

O desenvolvimento de projetos de aprendizagem favorece a cooperação, que 

se dá por trocas recíprocas e respeito mútuo. Busca-se aprender conteúdos, por meio de 

procedimentos que ajudam o sujeito a desenvolver a própria capacidade de continuar 

aprendendo, num processo construtivo e simultâneo de questionar-se. “O ideal da educação 

não é ensinar o máximo, maximizar os resultados, mas é acima de tudo aprender a aprender, 

aprender a se desenvolver, e aprender a continuar a se desenvolver, mesmo após deixar a 

escola.” (PIAGET, 1976, p.30).  

Segundo Hernández (1998), os projetos podem representar uma forma de 

entender o sentido da escolaridade baseado na compreensão, onde os estudantes participam de 

um processo de pesquisa que tenha sentido para eles e no qual usam diferentes estratégias de 

estudo. Pode ser uma porta que permita: "aproximarmo-nos da identidade dos alunos e 

favorecer a construção de sua subjetividade afastados de um prisma paternalista, gerencial ou 

psicologista [...] revisarmos a organização do currículo por disciplinas e a forma de 

estabelecê-lo no tempo e no espaço escolar [...] resgatar o que ocorre fora da escola."  

Normalmente, os alunos estão de tal forma moldados às práticas tradicionais 

de ensino, que se torna necessário um trabalho de esclarecimento quanto às novas abordagens 

inseridas pelo método de projetos, muitas vezes, diante das resistências e temores 

demonstrados diante do novo, do desconhecido. 

De modo geral, o desenvolvimento de um projeto envolve três momentos: 

primeiro, a problematização, momento no qual o tema ou problema é escolhido ou negociado 
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pelo grupo; o segundo momento é o desenvolvimento, no qual são elaboradas estratégias para 

buscar respostas ao problema proposto; e o terceiro momento é a síntese, a sistematização do 

conhecimento elaborado e o ponto de partida para novos projetos. 

O tema não deve ser assumido pelos alunos como imposição do professor, 

tampouco pode ser fruto de uma curiosidade circunstancial dos alunos. O tema gerador deve 

constituir-se em desafio, algo que mereça investimento de tempo e esforço cognitivo e que 

esteja ligado a uma necessidade real. O ponto fundamental dessa decisão diz respeito à 

motivação.  

Temas como: “Direitos Humanos e Polícia”, “Conduta ética e legal dos 

policiais”, “Controle externo do aparelho policial”, “Proteção do Estado ou Proteção do 

Cidadão”, “Quem são os marginais ou bandidos”, “Preconceito racial, minorias, 

homossexualismo”, dentre outros, são excelentes temas geradores de situação de 

problematização entre os alunos policiais, que podem retratar situações reais de seu cotidiano. 

Segundo Leite (1996), as estratégias devem incluir situações que obriguem 

o aluno a agir, observando a existência de vários pontos de vista e de diferentes formas e 

caminhos para o aprendizado. Devem favorecer o confronto das próprias idéias com os 

conhecimentos técnico-científicos, instigando a dúvida e a curiosidade. Para isso, torna-se 

recomendável estimular o uso de espaços alternativos de aprendizagem, como: bibliotecas, 

ambientes reais de trabalho, realização de entrevistas e palestras, etc.  

No momento da síntese é que se avalia o trabalho realizado – Os objetivos 

inicialmente propostos foram ou não alcançados? De modo geral, a avaliação, dentro da ótica 

dos projetos, é desenvolvida ao longo de todo o processo, buscando verificar a capacidade do 

aluno de resolver uma situação problemática real, dando enfoque para a mobilização e 

articulação de recursos cognitivos e outros. 

Por que essa preocupação? Por que é importante que o aluno seja sujeito da 

aprendizagem? Que resultados isso pode trazer? Para que haja realmente aprendizagem, e 

aprendizagem significativa.  

Daí é importante que o conteúdo tenha uma natureza lógica e que haja no 

aprendiz uma estrutura psicológica capaz de relacionar o novo conteúdo com as estruturas já 

existentes, resultantes de aprendizagens anteriores, já maturadas. As experiências de 

aprendizagem de forma mecânica, a exemplo da “educação bancária” a que se refere Freire 

(2002), não necessariamente garantem que a aprendizagem seja significativa para o aluno. 
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O conceito de aprendizagem significativa foi enfatizado por David Ausubel 

(1963, 1968, 1978) desde a década de 1960, uma época em que a influência do behaviorismo 

estava no auge. O ensino e a aprendizagem eram examinados como estímulos, respostas, 

reforços, não como significados. Ausubel lançou, insistentemente, a teoria da aprendizagem 

significativa e dizia que é, no curso da aprendizagem significativa, que o significado lógico do 

material de aprendizagem se transforma em significado psicológico para o aluno. 

Segundo Ausubel (1978) apud Moreira (1999): 

A essência do processo de aprendizagem significativa é que idéias simbolicamente 
expressas sejam relacionadas, de maneira substantiva (não-literal) e não-arbitrária, 
ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua estrutura cognitiva 
especificamente relevante (i.e., um subsunçor) que pode ser, por exemplo, uma 
imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já significativos. 

 

O que se pretende na formação do policial, no contexto, é uma mudança de 

atitude que seja visível à sociedade. Uma mudança progressiva, diferente da que vem sendo 

adotada pela instituição policial, isto é, da filosofia de proteção do Estado para a filosofia de 

proteção do cidadão. Isso não vai ocorrer se realmente seus integrantes não mudarem sua 

forma de sentir (valores) e de agir (procedimental, atitudinal).  

E aqui, é importante abrir um parêntese sobre mudanças em educação para 

os policiais. A compreensão do significado quanto à mudança pretendida, no comportamento 

esperado dos policiais, significa, essencialmente, abandonarem as práticas de desrespeito aos 

direitos humanos, denunciadas em vários relatórios internacionais9. Significa também, se 

compreenderem como indivíduos e integrantes de uma instituição estatal, que jamais 

poderiam agir da forma como tem sido denunciada, e da necessidade de adotarem novas 

posturas no campo da proteção e do protagonismo em direitos humanos. 

Isto terá realmente ocorrido, não quando o policial aluno substituir os 

significados “errôneos” por aqueles considerados “corretos” no contexto da matéria de ensino, 

mas quando ele for capaz de discriminar entre eles e usá-los no contexto adequado. Distinguir 

em sua atuação o que seria, por exemplo, uma ação de estrito cumprimento do dever legal, ou 

                                                 
9 A ONU enviou, em 2005, a Pernambuco, uma relatora especial, a paquistanesa Hina Jilani, que, na 

Universidade Católica no dia 11 de dezembro, ouviu depoimento de representantes dos indígenas, 
comunidades quilombolas, militantes dos movimentos de luta pela terra, além de um deputado estadual, que 
foram vítimas de violência ou conhecem pessoas que foram perseguidas.  Foram mais de vinte casos de 
violação de direitos humanos em Pernambuco, e em mais três estados do Nordeste, que foram denunciados. 
Em muitos deles, houve a participação de policiais militares. Os casos referiam-se a assassinatos, intimidações, 
demissões, agressões morais e físicas. Do total de casos informados, cinco são do Rio Grande do Norte, um do 
Piauí, e outro do Ceará. O restante das agressões ocorreu em Pernambuco.  
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uma legítima defesa, de uma execução sumária. 

A resistência dos policiais, quando submetidos à situação de aprendizagem 

em direitos humanos, reside em abandonar práticas e conceitos que, até então, lhes são 

seguros no seu labor diário, no enfrentamento do crime, por um conteúdo novo, introduzido 

recentemente no currículo de formação (década de 90), que lhe representa uma situação 

insegura. Para eles, o aspecto cultural, refletido no jargão “direitos humanos é só para 

proteger bandidos” e “bandido bom é bandido morto”, dentre outros, costumeiramente 

repetidos na caserna, é muito forte e difícil de ser abandonado. 

Em educação, quando se fala em mudanças, questiona-se: como avaliá-las?  

A principal dificuldade é exatamente por se enxergar mudança conceitual como uma 

substituição de um significado por outro, e não como um continuum, no sentido de 

acrescentar-se ao que já se sabe algo novo, como defende Ausubel (1978). A mudança 

conceitual é progressiva, evolutiva, não substitutiva. As novas concepções, ou novos 

significados de uma dada concepção, coexistem, na estrutura cognitiva, com as preexistentes. 

Agrava-se, ainda mais, a dificuldade do problema, quando se refere a como 

avaliar se essa aprendizagem, realmente, ocorreu ou não, ou em que medida essa 

aprendizagem ocorreu. Na visão do behaviorismo, as ações são visíveis, comportamentais, 

mensuráveis através de índices, escores, testes padronizados, dentre outros instrumentos de 

avaliação. Nos novos paradigmas, não! 

Então, como avaliar, dentro dos novos paradigmas, a aprendizagem de 

conteúdos tais como Direitos Humanos, Ética e Cidadania? Como podem ser evidenciadas as 

reais mudanças comportamentais, já que se trata de conteúdo valorativo, atitudinal e não 

meramente regra ou norma escrita? Principalmente quando, no caso da Polícia Militar, a 

capacitação se refere aos servidores, com vários anos de serviço prestado, muitas vezes na 

metade da carreira, com cerca de quinze a vinte anos de serviço, com uma cultura 

organizacional já arraigada e com pouca ou quase nenhuma disposição para mudar. 

É possível reduzir as preocupações anteriores da seguinte forma: como 

mudar a forma de pensar e agir dos sujeitos de uma instituição, que pretende atribuir-lhes um 

papel diferente do que exercia anteriormente? É possível atribuir à educação enquanto ciência, 

a possibilidade de exercer influências nessa transformação? Em caso positivo, que 

metodologia seria mais favorável a tais transformações? No caso de valores, é possível 

alguém ensinar valores a alguém? Até que ponto a pedagogia de projetos pode, efetivamente, 
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colaborar para a mudança pretendida? 

 

3.3 Um exemplo de utilização da pedagogia de projetos. 

 

A utilização da pedagogia de projetos, ou método de projetos, como afirma 

Fernando Hernández (1998a), na formação de policiais militares no Estado de Pernambuco, se 

deu por um período de seis anos (1998-2003), correspondendo ao período em que este 

pesquisador lecionou no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças como titular da 

disciplina Ética Profissional e Cidadania. 

A descrição do caso que se segue, refere-se à utilização dessa pedagogia, 

como método de ensino, no Curso de Formação de Sargentos, no ano de 2003, dentro da 

temática de Direitos Humanos adotada pela escola de formação policial.  

Tomou-se por base a análise documental do Plano da disciplina “Ética 

Profissional e Cidadania”, o exame do relatório do projeto executado, a observação 

participante deste autor como docente da disciplina ministrada e o material multimídia 

produzido pela Rede Globo de Televisão, através da TV Asa Branca, filiada de Caruaru-PE, 

local onde se deu a aplicação do projeto dos alunos, no abrigo de velhos São Francisco de 

Assis. 

A amostra é constituída por um grupo de noventa e sete alunos, dentre o 

universo de duzentos policiais alunos do curso que funcionou naquele ano, sendo noventa e 

seis do sexo masculino e uma do sexo feminino, numa faixa de idade de 35 a 40 anos, 

policiais experientes, contando com cerca de 16 anos de tempo de serviço. A escolha da 

amostra se deu de maneira intencional, por ser o grupo com maior número de componentes 

decorrentes de um arranjo de escolha entre os próprios alunos, que por afinidades se uniram 

em torno do grau de dificuldade da tarefa a ser realizada.  

Como se pretendia obter resultados qualitativos, não foram observados 

maiores rigores na escolha da amostra, como pretendem as pesquisas do tipo quantitativa. 

Para o estudo em foco, a adoção da metodologia de pesquisa participante, parecia a mais 

viável na ocasião, pelo fato do tema em estudo estar inserido no campo das Ciências Sociais. 

Precedendo à elaboração dos projetos pelos alunos, foram ministrados, 

através de exposição oral dialogada, os conteúdos iniciais da disciplina, desde a apresentação 
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dos conteúdos, objetivos a serem atingidos, contextualização dos temas no cenário brasileiro e 

metodologias a serem empregadas em cada caso. 

Os conteúdos na seqüência programática foram os seguintes: a) Ética – 

Fundamentos; b) Consciência Moral; c) Ética e Deontologia; d) Ética Profissional; e) 

Cidadania – conceitos básicos; f) Conceito de Valor e Dever; g) Relações entre Valores e 

Deveres; h) Valores e deveres na Policia Militar à luz do Regulamento de Ética; i) Questões 

Éticas na Polícia Militar: - Violência, Corrupção e Disfunção. 

A carga horária total da matéria foi de trinta horas/aula e cada encontro se 

dava ocupando duas horas/aula para cada tema elencado. Maior tempo foi reservado para a 

execução dos projetos, cerca de oito horas/aula, restando tempo ainda dedicado à avaliação da 

disciplina e relato das experiências. 

O plano da matéria Ética Profissional e Cidadania elenca, como sugestão, a 

metodologia a ser utilizada da seguinte forma:  

A matéria deve ser explorada, ao longo do período, através de exposições dialogadas 
e estudo de casos, em que os instruendos tenham oportunidade de participar mais 
ativamente do processo. Levar o aluno a participar de projetor de intervenção 
pedagógica que o coloque em situações práticas de vida, frente a frente com a 
comunidade. Letras de músicas de Paralamas do Sucesso, Titãs, Geraldo Vandré, etc 
podem ajudar a reflexão sobre valores éticos (Polícia, Desordem, É preciso Saber 
Viver, Não vou me adaptar, Pra não dizer que não falei das Flores... dentre outras) 
Filme: O Dia em que Dorival encarou a Guarda 14 min (Vídeo Escola) Também 
ajuda a refletir sobre a visão estereotipada de militares e polícia. Filme: Inimigo 
Íntimo – ajuda a refletir sobre a noção do certo ou errado, dever funcional etc. 
Filme: O Valor da Profissão Policial Militar – Masters Vídeo V – PMESP – ajuda a 
ressaltar valores sobre a profissão PM. Filme: Um dia de Treinamento – ajuda a 
refletir sobre o tema corrupção, violência policial. (PERNAMBUCO , 2003) 

 

Os conteúdos, em parte, foram ministrados segundo o método 

expositivo/reflexivo com o material pedagógico acima elencado. Em determinado momento 

da disciplina, no conteúdo que trata do Regulamento de Ética, mais especificamente no item 

sobre valores dos policiais militares, “ter uma vontade inabalável de servir à comunidade, 

mesmo com o risco da própria vida”, gerou-se uma necessidade de reflexão sobre a aceitação 

ou não de tais valores. Refletiu-se, até que ponto, existe realmente essa “vontade inabalável” e 

até que ponto o policial coloca sua vida em risco em detrimento da vida de outra pessoa, num 

gesto, em princípio, antinatural, por contrariar seus instintos básicos de autopreservação. 

Criadas as condições de motivação dos alunos para a aprendizagem, nesse 

ponto, foi-lhes apresentada a possibilidade de utilização de uma nova metodologia, em 

substituição à anterior e que eles próprios pudessem assumir, individual ou coletivamente, os 
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caminhos e o ritmo de sua própria aprendizagem. Foi-lhes apresentada a Pedagogia de 

Projetos, com intervenções em comunidades, como uma das possibilidades de facilitação 

dessa aprendizagem. 

O objetivo, a ser atingido, era o previsto no plano da matéria: 

Levar o instrumento a introjetar valores éticos inerentes à profissão policial militar, 
de maneira consciente e como sujeito do seu processo de aprendizagem, de forma 
que possa se constituir em elemento multiplicador quer no trabalho, quer no 
relacionamento com a sociedade. (PERNAMBUCO, 2003) 

 

 A escolha de como fazer, qual caminho, em que comunidade, com quantos 

parceiros e seus desdobramentos, ficava a cargo de cada um, individualmente ou através de 

grupos de estudos, com quantos alunos fosse possível, contanto que ninguém ficasse sem 

fazer nada, cada um tivesse uma participação ativa, com tarefas definidas por eles próprios. 

Foi-lhes fornecido um formulário de projeto para facilitar sua primeira 

formulação, com campos a serem preenchidos tais como título do projeto, justificativa, dia, 

hora, local onde seriam desenvolvidas as ações, de quais materiais existentes na escola 

desejariam dispor, conforme APÊNDICE “A”. 

A organização em grupos se deu obedecendo ao critério de afinidades entre 

os próprios alunos, e pelos temas que livremente foram surgindo. Alguns temas lhes foram 

sugeridos como incentivo ou para quem ainda estava indeciso quanto à escolha. Dentre os 

temas sugeridos, existiam uns referentes aos conteúdos que tratavam dos problemas éticos 

mais graves enfrentados pela Polícia Militar, tais como violência policial, corrupção e 

disfunção. 10

Outros temas de Direitos Humanos, tais como homossexualismo entre os 

militares, participação de policiais em atividades criminosas, tortura, preconceito contra 

minorias, “greve dos policiais”, dentre outros, nunca foram escolhidos pelos alunos. Eram 

sugeridos pelo docente, na expectativa de que alguém se interessasse, mas nunca foram temas 

contemplados. Um estudo mais aprofundado poderia revelar os motivos de tais recusas, mas 

não é objeto de análise nesse estudo. 

                                                 
10  Entenda-se como disfunção o chamado “bico”, a atividade ilegal de o policial oferecer serviços de segurança 

nas suas horas vagas, à população mediante o pagamento em dinheiro. Outras disfunções como participação 
em comércio, prestação de outros serviços que não ligados à segurança tais como motorista de táxi, vendedor 
ambulante, exercício de habilidades de pedreiro, pintor, eletricista, dentre outras têm se tolerado na 
instituição, feito “vista grossa”, ou seja, a Corporação pratica a tolerância da ilegalidade numa expressa 
contradição ao Estatuto dos Policiais Militares, que exige dedicação exclusiva ao serviço. 
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Lugar comum era a escolha de temas sobre ajuda a instituições de caridade, 

comunidades carentes, hospitais públicos desprovidos de recursos como o Hospital do 

Câncer, Hospital da Mirueira para tratamento de hanseníase, abrigos de velhos ou creches 

para crianças. 

O caso em foco refere-se a um grupo de noventa e sete alunos, que 

compunham duas turmas, a maioria oriunda das cidades do interior do Estado, policiais 

militares com perfil definido na organização, da graduação de Cabo PM11, na sua maioria 

casados, com mais de quinze anos de serviços prestados na instituição policial, com no 

mínimo, o nível médio de educação, todos provenientes de classes populares. 

Um grupo de liderança, escolhido entre eles, apresentava a proposta com o 

tema e o local em que desejava realizar a ação prevista em seu projeto. O tema era debatido 

em sala de aula, dirimidas as dúvidas e autorizadas as formas ou maneiras dos alunos 

conseguirem as parcerias que pudessem ajudar financeiramente o grupo para a realização das 

tarefas. 

Os alunos escolheram como tema de seu projeto a ajuda à Casa dos Pobres 

São Francisco de Assis, na cidade de Caruaru, Pernambuco. 

A Polícia Militar forneceu o transporte para os alunos se deslocarem até o 

local, distante 122 km da capital, e todos os outros recursos foram conseguidos na localidade. 

Precedendo a ação na Casa dos Pobres São Francisco de Assis, os alunos percorreram as ruas 

da cidade com um carro de som, pedindo à população para ajudar doando roupas, sapatos e 

gêneros alimentícios. No comércio local conseguiram, também, doações de material de 

construção e material de pintura, limpeza e conservação. Montaram um posto de coleta no 

centro da cidade onde pediam aos transeuntes doações em gêneros alimentícios, dizendo a 

destinação e a finalidade da campanha que estavam fazendo.  

O dia escolhido foi 26 de abril de 2003, sábado de Aleluia, por ser um dia 

de feira na localidade, o que torna mais movimentada uma cidade do interior, e pela facilidade 

de não ocuparem o tempo de outras aulas em andamento durante a semana. O noticiário da 

televisão, gravado em multimídia, refere-se ao fato como inusitado, um lado desconhecido da 
                                                 
11  A carreira policial militar como praça tem inicio como Soldado, através de curso de Formação Básica e as 

promoções subseqüentes a Cabo PM e Sargento PM se dão obedecendo ao critério de antiguidade, tempo de 
serviço e aprovação em curso específico. O Curso de Formação de Sargentos habilita o Cabo a ser 
promovido à graduação de Terceiro Sargento. A promoção de 3° Sargento para 2° Sargento se dá por tempo 
de serviço, e posteriormente um Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos possibilitará que o Segundo 
Sargento possa ser promovido a Primeiro Sargento. Daí o nome CFAP - Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Praças. 
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polícia pela população local, da seguinte forma: 

Alunos do Curso de Formação de Sargentos da Polícia Militar trocaram o feriado 
por uma ação de amor ao próximo, deixaram o descanso em Jaboatão dos 
Guararapes, para ajudar na recuperação da Casa dos Pobres São Francisco de Assis. 
(REDE GLOBO – ABTV, 26ABR03) 

 

Dentre as exigências da disciplina, durante a execução do projeto, os alunos 

deveriam filmar e fotografar todos os passos, depois produzirem um relatório geral da turma e 

de um relatório individual de cada participante. No relatório individual, o aluno descreveu a 

aprendizagem que lhe foi significativa, quais aspectos mais o tocaram e que guardavam 

relação com os conteúdos ministrados na matéria Ética Profissional e Cidadania. 

No arquivo multimídia de gravação do noticiário consta um depoimento de 

um dos alunos, que retrata bem a contribuição do método utilizado em contraposição aos 

métodos anteriores e de outras matérias do curso, quando afirma: 

Além da questão teórica que recebemos em sala de aula, pudemos colocar em 
prática e ver o quanto tudo isso é muito mais que simplesmente teoria, essa 
integração polícia e sociedade, particularmente essa instituição, casa dos pobres, 
senhores de idade, isso nos tem dado uma noção do que vem a ser, para nós a 
questão cidadania, não simplesmente prender e conduzir para a delegacia, mas 
também se integrar com a sociedade, poder servir, muito mais do que poder dar 
segurança. (REDE GLOBO – ABTV, 26ABR03) 

 

Dentre as resistências encontradas na própria escola, com relação à 

utilização do método de projetos, está a questão da avaliação. Acostumada a um modelo fixo 

de avaliação através de prova escrita, com parâmetros rígidos de formulação do instrumento, 

com 70% de questões objetivas e 30% de questões subjetivas, os técnicos de ensino reagiam a 

que um único instrumento, e de natureza coletiva, fora dos padrões normais, pudesse servir de 

instrumento de avaliação dos conteúdos ensinados. 

Para a escola, o instrumento concreto, palpável, era o relatório final escrito; 

para o docente era algo muito maior que o circunscrito aos papéis. Vários momentos 

implicavam em demonstrações de aprendizagem. Desde a concepção dos projetos, as 

articulações entre os alunos já demonstravam valores como aceitação e camaradagem 

previstas no Regulamento de Ética. O desprendimento, a reelaboração de atitudes, o ato de 

pedir pelos outros à população, numa atitude que não lhes era comum no dia-a-dia, o romper 

com posturas autoritárias, a reflexão sobre todo o aprendizado e a correlação com os 

conteúdos previstos na matéria do curso, tudo isso representava momentos de demonstração 

de aprendizagem, inclusive, de auto-avaliação. 
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No encerramento das aulas, procedeu-se uma grande avaliação final onde 

foi possível que cada aluno expusesse, oralmente, entre os colegas, o desenvolvimento do 

projeto executado por grupo. Essa exposição permitiu que todos refletissem sobre suas 

aprendizagens e transformações, avaliassem como a matéria foi conduzida, e a metodologia 

utilizada, fizessem comparações com outras metodologias e outras disciplinas do curso e 

opinassem sobre os resultados de suas aprendizagens.  

Constam dos relatórios individuais expressões tais como: “eu policiava essa 

comunidade há mais de dez anos, mas nunca havia me apercebido de suas necessidades”; 

“para mim foi significativo o fato de poder fazer o bem a alguém, eu nunca vou me esquecer 

disso”; “eu aprendi mais que em todos os meus quinze anos de polícia”; “no início senti 

dificuldade, mas depois foi bom”; “gostaria de voltar outras vezes naquele local e ajudar 

mais”; “é importante a população ver que polícia não é só para prender”; “senti que podia 

exercer minha cidadania”. 

 

3.4 Os primeiros resultados. 

 

Foi possível mostrar que a metodologia ativa, construtivista, isto é, o 

método de projetos proposto por Fernando Hernández, possibilita a ocorrência da 

aprendizagem significativa, por incluir os alunos como sujeitos de sua própria aprendizagem. 

A utilização do método de projetos implicou na revisão da concepção de 

avaliação, na busca por instrumento adequado que refletisse o quão significativa foi para cada 

aprendiz, de per si, a sua caminhada bem como o esforço próprio de sua busca pelo saber. 

Foi possível vivenciar que as mudanças pretendidas em educação não se dão 

por rompimento com atitudes e valores de maneira imediata e por substituição do que seja 

errado pelo certo, mas como um continuum, em algo que já estava internalizado, pudesse ser 

comparado com o que lhe estava sendo apresentado, de forma significativa, gerando um novo 

ponto de partida modificado. 

Confirmou-se que a motivação pessoal de cada aluno foi algo decisivo para 

a aprendizagem significativa e as mudanças pretendidas pela educação. No caso dos policiais 

militares submetidos ao método de projetos, isso ficou mais que evidente, pela perspectiva de 

experimentarem algo novo e de sua situação diante de uma promoção em sua carreira 



 82

profissional, bem como pela novidade, de saírem de uma rotina aprisionadora que 

representavam outras metodologias utilizadas na escola de formação. 

De todo o exposto, pode-se, ainda, concluir que as mudanças em educação 

não ocorrem por imposição verticalizada, ou por experimentos insólitos. Necessita um 

conjunto de forças, de aceitação, de convencimento por todos. As metodologias ativas, 

construtivistas, permitem com muito maior probabilidade, que o aluno seja sujeito de sua 

própria aprendizagem, pelas escolhas que faz e participação conjunta com outras pessoas.  

É necessário decidir-se por optar por mudar. Programas de governo ou 

projetos político-pedagógicos de escolas são meros instrumentos formais quando não são 

compactuados coletivamente. As mudanças pretendidas, antes que tentadas isoladamente, 

necessitam de cumplicidade, mas, antes de tudo, de vontade coletiva por mudanças. 

Fica a lição maior: tentar é preciso, continuar é urgente, desistir, jamais. 

Com base nesta experiência, refletiu-se sobre a importância de uma nova experiência de 

intervenção baseada no método de Fernando Hernandez (1998), porém, com um delineamento 

experimental e que incluísse uma avaliação mais objetiva dos participantes e do grupo, antes e 

depois da intervenção. Foi com base nessa reflexão que surgiu um novo projeto, que será 

objeto do próximo capítulo. 

Apesar da importância de Kolhberg (1997), do ponto de vista teórico, e da 

sua contribuição para a educação moral, os experimentos descritos nesta dissertação, não 

foram baseados na metodologia utilizada por esse autor em seus experimentos nas escolas nos 

Estados Unidos, mas, optou-se pela aplicação da metodologia, também construtivista, 

piagetiana, de Fernando Hernández (1998), denominada Pedagogia de Projetos. Nesta 

Pedagogia, os alunos a partir da problematização e do estabelecimento de dilemas, executam 

uma atividade prática e reflexiva, a fim de resolvê-los. 

Como teórico da moral, Kohlberg procura explicar como o cognitivismo, 

visto de uma forma universal, pode ser defendido contra o ceticismo e o relativismo moral. 

Estudando a psicologia moral, o autor sentiu a necessidade de recorrer ao conceito filosófico 

de moralidade, mas em sua teoria, o estudo empírico visa dar solução aos problemas 

filosóficos tanto da ética normativa quanto da meta-ética. 

Kohlberg (1997) reconhece a importância das oportunidades no 

desenvolvimento intelectual. Os estágios de desenvolvimento moral estão ligados ao 

desenvolvimento das estruturas operatórias da inteligência. Ser uma pessoa moral não é o 
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mesmo que ter um juízo moral mais avançado, porque uma coisa é o nível de julgamento 

outra coisa é a ação moral. Afirma que os estágios mais altos são mais morais pela forma de 

raciocinar. 

Lawrence Kohlberg (1997) baseou seus estudos na idéias de Piaget, 

aprofundando o estudo sobre desenvolvimento moral. Lançou a teoria a partir de pesquisas 

realizadas com crianças de 10, 13 e 16 anos de idade, identificando níveis e estágios de 

desenvolvimento moral. 

Interessante para o processo de educação é que tanto para Kohlberg quanto 

para Piaget, a seqüência de estágios por que passa a pessoa é invariável, universal, isto é, 

todas as pessoas, de todas as culturas, passam pela mesma seqüência de estágios, na mesma 

ordem, embora nem todas atinjam os estágios mais elevados. Isso leva a crer que a validade 

da proposição também se aplica a adultos e inclusive aos policiais, portanto é perfeitamente 

possível encontrar em meio aos adultos e em meio aos policiais, pessoas com os mais 

diferentes níveis de desenvolvimento moral. 

Os seis estágios de desenvolvimento moral propostos por Kohlberg estão 

incluídos em três níveis: o pré-convencional (estágios 1 e 2), o convencional (estágios 3 e 4) e 

o pós-convencional (estágios 5 e 6). 

O nível pré-convencional é característico das crianças com menos de 9 anos 

de idade, de alguns adolescentes e de muitos criminosos adolescentes e adultos.  O nível 

convencional é o da maioria dos adolescentes e adultos da sociedade. No nível pré-

convencional, os indivíduos ainda não chegaram a entender e respeitar normas morais e 

expectativas compartilhadas.  

No nível pré-convencional a criança responde às regras culturais e rótulos 

do bom e mau, certo e errado, mas os interpreta em termos e conseqüências físicas da ação. 

Esse nível é dividido em dois estágios: o estágio 1 é o estágio da punição e orientação da 

obediência, em que a determinação do que é bom e do que é mau é uma conseqüência física 

hedonística da ação e não do significado humano ou valor dessas conseqüências. A criança 

age de uma determinada maneira apenas para evitar uma punição. O estágio 2 é a orientação 

instrumental relativista, em que a ação correta é uma questão de reciprocidade, na medida em 

que ela consiste apenas na satisfação das necessidades de alguém e ocasionalmente nas 

necessidades de outros. Os elementos de reciprocidade, eqüidade e compartilhamento igual 

estão presentes, mas eles são vistos em termos mercadológicos. 
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No nível convencional, a manutenção das expectativas da família, grupo ou 

nação do indivíduo é percebida como válida em si, sem consideração das conseqüências 

imediatas óbvias. A atitude não é apenas aquela de conformidade com as expectativas 

pessoais e à ordem social, mas de lealdade a elas, da manutenção, sustentação e justificação 

ativa da ordem e da identificação com as pessoas ou grupo envolvido.  

Nesse nível existem os estágios 3 e 4. O estágio 3 é o da concordância 

interpessoal, o bom comportamento é aquele que agrada, ajuda e é aprovado pelos outros. O 

comportamento geralmente é julgado pela intenção. Alguém consegue a aprovação por ser 

“agradável”, “simpático” etc, é tipicamente identificado como o “bom moço”, o “bom 

menino”. O estágio 4 é o da orientação-sustentação da sociedade, em que há uma orientação 

com respeito à autoridade, regras fixadas e manutenção da ordem social. O comportamento 

correto consiste em alguém cumprir uma obrigação mostrando respeito pela autoridade e pela 

manutenção de uma ordem social determinada. 

Esse nível é o mais comum entre adultos de uma sociedade e possivelmente 

também entre os policiais. Figuras do “bom moço” e daqueles que obedecem cegamente às 

autoridades sem questionarem, ou refletirem sobre o certo ou errado, ou sobre as 

conseqüências das ordens recebidas é muito comum no meio policial.  

Outras experiências educacionais vivenciadas pelo autor na formação 

profissional no Estado de Pernambuco, revelaram que quanto menor o desenvolvimento 

intelectual dos policiais, maior o nível de obediência sem questionamentos, enquanto que 

policiais com maior nível de desenvolvimento intelectual, aferidos por processo seletivo de 

entrada na Corporação, vivenciam mais conflitos entre a necessidade de obedecerem às 

normas e sua consciência moral, são mais questionadores, e por isso mesmo, vistos com 

“maus olhos” por seus superiores. 

O último nível, pós-convencional é alcançado por uma minoria de adultos 

(em torno de 5%) geralmente depois dos 20 a 25 anos de idade. Nesse nível, as pessoas, 

geralmente, entendem e aceitam as regras da sociedade, mas essa aceitação baseia-se na 

formulação e aceitação de princípios morais gerais que sustentam essas regras. Esses 

princípios às vezes conflitam com as regras da sociedade e, nesse caso, os pós-convencionais 

julgam de acordo com seus princípios de consciência e não pela convenção. 

No nível pós-convencional estão os estágios 5 e 6. No estágio 5 há a 

orientação do contrato social, em que a ação correta tende a ser definida em termos de direitos 
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gerais individuais e em termos de padrões que são criticamente examinados e acordados por 

toda a sociedade. 

 Há uma clara consciência do relativismo dos valores e opiniões pessoais e 

uma correspondente ênfase em normas procedimentais para alcançar o consenso. O resultado 

é um enfoque no ponto de vista legal, mas com possibilidade de mudança da lei em termos de 

considerações racionais de utilidade social. O reino legal, o acordo livre e o contrato são os 

elementos articulados da obrigação. No estágio 6 há a orientação do princípio ético universal, 

em que o correto é definido pela decisão da consciência de acordo com os princípios éticos de 

auto-escolha que apelam para a compreensão, universalidade, consciência e coerência. Esses 

princípios são abstratos éticos; eles se equiparam ao “imperativo categórico” e à “regra de 

ouro” de Kant. Eles não são regras concretas como os dez mandamentos. Eles são princípios 

de justiça universais de reciprocidade e igualdade dos direitos humanos e de respeito da 

dignidade dos seres humanos como indivíduos. 

Os níveis e estágios de desenvolvimento moral de um indivíduo, estudados 

por Lawrence Kohlberg, estão atrelados ao desenvolvimento intelectual a que se refere Piaget; 

e são também invariáveis, universais, em todas as culturas, passando pela mesma seqüência, 

embora nem todas as pessoas atinjam os estágios mais elevados. 

Ramiro Marques (1998)12, Professor Coordenador com Agregação da 

Escola Suiperior de Educação de Santarém, Portugal, referindo-se a Kohlberg e à teoria base 

para seus estudos, esclarece:   

A literatura sobre educação moral tem apelidado a teoria de Kohlberg de cognitivo-
desenvolvimentista, construtivista e interaccionista. Kohlberg e colaboradores têm 
afirmado, frequentemente, as influências de Sócrates, Platão, Kant, Rawls, Dewey e 
Piaget. Nos fundamentos filosóficos, a teoria de Kohlberg deve muito ao 
pensamento de Sócrates, Platão e Kant. Nos fundamentos psicológicos, a sua dívida 
é enorme para com Piaget. Nos fundamentos sociais, políticos e educacionais, a sua 
dívida é grande para com Dewey e Rawls. O interaccionismo social da teoria da 
educação moral de Kohlberg e, em particular, a abordagem comunidade justa, é 
influenciada pela teoria educacional de John Dewey, nomeadamente o livro 
Educação e Democracia. Essa dívida foi publicamente explicitada por Kohlberg no 
artigo Development as the Aim of Education: The Dewey View, no qual descreve 
analisa três grandes teorias educacionais, o romantismo (Rousseau, Freud e Mill), a 
transmissão cultural (Durkheim) e o progressismo (Dewey). Kohlberg rejeita quer o 
individualismo romântico quer o colectivismo da transmissão cultural, propondo 
uma teoria que estabeleça uma síntese criativa entre o individual e o social na 
educação, baseada na noção de interacção e interdependência entre o organismo e o 
ambiente, entre a pessoa e o meio, entre o sujeito e o objecto, à boa maneira de Jean 
Piaget. 

 

                                                 
12 Disponível na Internet em: < http://www.eses.pt/usr/ramiro/Kohlberg.htm> . Acesso em 10 mai.2007. 
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A compreensão dos estudos de Kohlberg (1997) é importantíssima para 

efeito desta dissertação na medida em que fundamenta a construção do instrumento aplicado 

no presente estudo, como o DIT - Defining Issues Test, elaborado por Rest (1974), traduzido 

e adaptado por Camino e Luna (1989). 

Com relação aos policiais, não estariam imunes à mesma classificação e 

possibilidades de estudos e avaliação do desenvolvimento dos estágios, sendo perfeitamente 

possível encontrar policiais militares restritos ao nível convencional nos estágios 3 ou 4, e 

muito dificilmente nos estágios 5 ou 6. 
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4 MÉTODO DA PESQUISA 

 

 

No presente capítulo, são apresentados os passos do método científico aplicado a esta 

pesquisa, permitindo, dessa forma, visualizar a estruturação que confere precisão e validade 

aos resultados obtidos. 

 

4.1 A escolha do método. 

 

A opção pela realização do experimento, através do plano clássico, se deu pela 

necessidade de verificar os efeitos da utilização de um método de ensino na formação de 

policiais militares, em disciplina específica, cujos conteúdos são do domínio afetivo, 

implicando em valores, difíceis de serem mensurados, necessitando da utilização de 

instrumentos e testes adequados que possam aferir os resultados sobre os níveis de julgamento 

moral pelos alunos submetidos ao mencionado método. 

Através da experimentação, é possível fazer a comparação entre dois métodos de 

ensino, um tradicional, baseado em exposição oral, e outro baseado no construtivismo, como 

método ativo.  

Não é tarefa fácil, a escolha do método, em uma pesquisa. Não é questão a ser 

decidida por afinidades ou facilidades, mas sim, pelo que seja mais adequado para se atingir 

os objetivos perseguidos. Por isso, a escolha do experimento clássico, nesta pesquisa, deveu-

se, também, à necessidade de rigor científico, numa área de educação que lida com valores e 

com direitos difusos e em expansão, como são os direitos sociais, enquanto Direitos 

Humanos. 

O Experimento clássico dá segurança ao pesquisador, evitando desvios ou vieses que 

possam afastá-lo do rigor acadêmico necessário por ocasião de uma pós-graduação em 

Ciências Jurídicas sem, contudo, impedir que aspectos qualitativos sejam obtidos com a 

riqueza de informações que surgem numa pesquisa no campo da Educação, quando o ser 

humano é sujeito e também, “objeto” da ciência. 

Por outro lado, o experimento clássico permite que aspectos quantitativos sejam 

contemplados através de instrumentos de avaliação, como o DIT - Defining Issues Test, 
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elaborado por Rest (1974), traduzido e adaptado por Camino e Luna (1989), e que aspectos 

qualitativos sejam obtidos através da análise de conteúdo de Bardin (2004), utilizados na 

presente pesquisa. 

  
4.2 Objetivos da Pesquisa. 
 
 
Geral: 
 

- Investigar os efeitos da utilização da pedagogia de projetos na educação para a 

cidadania e para os valores morais dos policiais militares, nas escolas de formação da 

instituição Polícia Militar no Estado de Pernambuco, em comparação com os efeitos 

de uma pedagogia tradicional. 

 
Específicos:  
 

- Comparar resultados dos dois grupos – Pedagogia de Projetos (Grupo Ativo) e 

Pedagogia Tradicional (Grupo Passivo) – após o período de intervenção. 

- Avaliar as mudanças de estágio de desenvolvimento moral nos dois grupos de 

intervenção, antes e depois das intervenções. 

 

4.3 Hipóteses 
 

A pesquisa trabalha com duas hipóteses assim formuladas: 

- H1 – Métodos ativos de aprendizagem possibilitam maior avanço nas concepções 

sobre ética, direitos humanos e cidadania do que métodos passivos, quando aplicados 

à formação policial militar, em disciplinas específicas do domínio afetivo; 

- H2 – A utilização da Pedagogia de Projetos possibilita uma maior mudança de estágio 

de um nível inferior para um superior no desenvolvimento moral do que a utilização 

de aulas expositivas como método de ensino. 

- Variável independente – aplicação da pedagogia de projetos. 

- Variável dependente – níveis de julgamento moral dos alunos mensurados através da 

aplicação de pré-teste e pós-teste. 

Para o teste das hipóteses, há possibilidade de três resultados:  
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a) O resultado do Grupo Ativo será igual ao do Grupo Passivo; 

b) O resultado do grupo Ativo será superior ao do Grupo Passivo; 

c) O resultado do Grupo Ativo será inferior ao do Grupo Passivo. 

Somente se considerará provada a hipótese se ocorrer o previsto na alínea b. 

 

4.4 Universo x Amostra. 
 
 

No caso em tela, o Universo e amostragem se confundem, pois foi tomado 

como amostra o total de alunos em curso. A amostra foi constituída por cem policiais 

militares, alunos do Curso de Formação de Sargentos, da Polícia Militar de Pernambuco, 

matriculados na escola de formação policial denominada CFAP - Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Praças, no ano de 2006.  

A amostra teve as seguintes características: uma idade média de 37 anos, 

com um tempo de serviço médio de 15 anos; 81% são casados, 14% são solteiros, 3% são 

divorciados, 2% declararam ser amasiados; 98% são do sexo masculino, 2% são do sexo 

feminino; 43% residem e trabalham no interior do Estado, 57% residem e trabalham na 

capital ou região metropolitana do Recife; 55% estão no comportamento excepcional1, 26% 

no comportamento bom, 6% não informaram o comportamento; 57% declararam serem 

católicos, 22% evangélicos, 3% cristãos e 6% não informaram sobre religião; a maioria está 

distante a oito anos de sala de aula, segundo cálculo feito pelo último curso obrigatório que 

freqüentaram (Curso de Formação de Cabos); 36% não participaram, nos últimos cinco anos, 

de qualquer capacitação ou atualização profissional; 84% são portadores do ensino médio e 

16% são portadores de nível superior como grau de instrução. 

 A amostra teve ainda as seguintes características: faixa salarial entre três a 

quatro salários mínimos, classe social baixa e os participantes estavam ascendendo a um novo 

nível salarial após o curso, representando, inclusive, uma passagem de nível funcional e social 

dentro da própria organização a que pertencem.  

 
                                                 
1 As classificações sobre os comportamentos disciplinares dos policiais são definidas no Código Disciplinar em 
várias gradações tais como: Excepcional, Ótimo, Bom, e Insuficiente. Tais classificações de comportamentos 
servem de referencial para ingresso nos cursos profissionais ou até mesmo para a permanência ou não do militar 
no serviço da Corporação. São registrados em fichas disciplinares de cada servidor arquivadas nos 
Departamentos de Recursos Humanos. Para esta pesquisa, optou-se em perguntar ao participante por ocasião do 
preenchimento do questionário e se fazer o registro com base nessa informação. 
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4.5 Delineamentos da Pesquisa. 
 
 

Trata-se de pesquisa quase-explicativa, com realização de experimento 

clássico, mediante a utilização de dois grupos de intervenção, para verificação dos efeitos da 

utilização do método “Pedagogia de Projetos”, em comparação ao método da “Pedagogia 

Tradicional” baseado na exposição oral, no Curso de Formação de Sargentos da Polícia 

Militar do Estado de Pernambuco, entre os meses de julho e novembro do ano de 2006, com 

avaliação antes e depois da intervenção.  

Constitui-se num campo de pesquisa em Direitos Humanos, com auxílio das 

Ciências do Direito, da Educação, da História e da Psicologia. 

 
 
4.6 Instrumentos de Pesquisa. 

 

Foram utilizados dois instrumentos de pesquisa:  

a) O DIT - Defining Issues Test, elaborado por Rest (1974), traduzido e 

adaptado por Camino e Luna (1989), na sua versão completa de seis 

dilemas, para inferir as possíveis mudanças de estágios de desenvolvimento 

moral entre o pré-teste e o pós-teste, conforme modelo no ANEXO “B”); e  

b) O Questionário Complementar, contendo seis questões abertas sobre os 

conteúdos da disciplina Ética Profissional e Cidadania, aplicado com a 

finalidade de inferir possíveis mudanças de níveis de elaboração de 

conceitos trabalhados na disciplina, conforme modelo no APÊNDICE “B”. 

 

O DIT é um tipo de teste de reconhecimento de atitudes morais como testes 

de múltipla escolha, no domínio do comportamento moral. O sujeito é solicitado a avaliar ou 

atribuir um valor a argumentos preestabelecidos, os quais representam diferentes qualidades 

ou estágios de raciocínio moral, apoiando ou contrariando a ação do protagonista da história-

dilema. 

O DIT é composto por seis dilemas morais hipotéticos, sendo o primeiro, o 

dilema de Heinz, traduzido como “João e o remédio”; o segundo dilema intitulado “A 

ocupação pelos estudantes”; o terceiro, “O prisioneiro foragido”; o quarto dilema é “O dilema 
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do médico”; o quinto dilema é “O proprietário da oficina” e o último dilema, “O jornalzinho”.  

A cada dilema, os participantes poderiam responder “sim”, “não” ou “não 

sei”. Logo após, seguia-se uma lista de doze afirmações, apresentada a fim de que o 

participante, colocando-se no lugar do protagonista da história, indicasse o grau de 

importância (que varia de máxima a nenhuma importância), de cada uma das afirmações, no 

momento em que tomava uma decisão sobre o dilema.  

As doze afirmações foram construídas por Rest (1974), tendo como base a 

tipologia de estágios kohlbergiana, ou seja, representavam um estágio moral. Além disso, em 

cada um dos dilemas, pelo menos uma das afirmações possuía conteúdo, retoricamente, bem 

construído, porém destituído de sentido, intitulado por Rest de: “M”. Ainda, pelo menos uma 

das afirmações representava um estágio kohlbergiano intermediário (entre o 4 e 5) e que Rest 

chamou de: “A”. O participante escolhe, então, dentre as doze afirmações, as quatro mais 

importantes, para ele, de forma hierárquica.  

Nesse teste, o estágio 1- significa que o indivíduo julga mediante orientação 

pela obediência e punição; o estágio 2 - significa a orientação ingenuamente egoísta; o estágio 

3 - significa a orientação do tipo “bom menino”; o estágio 4 - significa a orientação para 

manter a autoridade e a ordem social; o estágio 5 - significa a orientação do tipo contratual-

legalista, da utilidade e dos direitos do individuo; e o estágio 6 - significa a orientação por 

princípios éticos universais.  

A tabulação dos dados é feita numa folha de resposta, elaborada por Rest 

(1974), que apresenta as doze afirmações seguidas do estágio que cada uma delas representa. 

Atribui-se pesos de quatro a um, para as respostas em cada uma das quatro questões 

escolhidas como as mais importantes. A primeira mais importante vale quatro, a segunda vale 

três, e assim por diante.  

Ao final da apuração, obtêm-se os escores referentes a cada um dos 

estágios. Por estágios dominantes, entenderam-se aqueles que obtiveram a maior pontuação 

de escores, ao final da tabulação dos seis dilemas. O detalhamento da Folha de Apuração 

encontra-se no ANEXO “C”. 

Quanto ao Questionário Complementar, ele foi elaborado a partir de seis 

perguntas abertas que tinham relação com o conteúdo ministrado na disciplina Ética e 

Cidadania. Dentre as questões, foram consideradas neste trabalho as seguintes: 
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a) O que é justiça? ;  

b) O que é ter direito à cidadania? ; e  

c) Você sente que seus direitos de cidadão são respeitados? Por quê?  

 

4.7 Procedimentos de Intervenção. 
 

A amostra foi dividida em dois grandes grupos: o primeiro grupo, 

denominado de Grupo Ativo, composto por quarenta e nove alunos; e o segundo grupo, 

denominado de Grupo Passivo, composto por cinqüenta e um alunos.2 Ambos guardavam as 

mesmas características e foram subdivididos em turmas de vinte e cinco a trinta alunos, para 

efeito de aplicação das aulas, atendendo às regras da própria escola, com relação ao número 

máximo de alunos por sala de aula para se conseguir melhor aprendizagem. Cada grupo tinha 

um instrutor, com graduações e habilitações diferenciadas, de acordo com as regras da escola. 

 No Grupo Passivo, foi utilizada a metodologia de aulas expositivas e a 

avaliação da aprendizagem se deu mediante provas tradicionais de perguntas e respostas como 

normalmente acontece na escola. O instrutor, de posse do Plano de Matérias adotado na 

escola de policia, preparou suas aulas, em encontros pedagógicos de dois tempos de aula, com 

duração de 45 minutos cada, seguindo a seqüência de assuntos listados. Em todos os 

encontros, as aulas se davam mediante exposição oral, utilizando os recursos do quadro de 

giz, ou retro-projetor com transparências contendo tópicos referentes aos conteúdos para 

facilitar a exposição. 

Os conteúdos ministrados, constantes do Plano de Matérias, como 

documento oficial da escola, foram os seguintes: Ética - Conceitos Básicos; Fundamentos; 

Consciência Moral; Ética e Deontologia; Ética Profissional; Cidadania; Dos Valores e 

Deveres; Conceito de Valor e Dever; Relações entre Valores e Deveres; Valores e deveres na 

Policia Militar à luz do Regulamento de Ética; Espírito de corpo e de coesão entre militares; 

Ética Policial Militar; Ética na PMPE (Instituição); o Policial Militar e a Ética (o Homem); 

Ética e Policiamento Ostensivo (o Serviço); Questões Éticas na Polícia Militar: Violência, 

Corrupção e Disfunção; Regulamento de Ética dos Militares de Pernambuco; Estatuto dos 

Policiais Militares de Pernambuco; e Código de Conduta da ONU. 
                                                 
2  O total de alunos para composição da amostra inicial era de 120 pessoas, entretanto 20 representam as perdas 
durante a pesquisa, ou porque não participaram do primeiro teste, ou porque não participaram do segundo teste, 
alguns destes foram desligados durante o curso por reprovação escolar. 



 93

A participação dos alunos limitou-se a ouvir as exposições orais do 

instrutor, leitura de textos em sala de aula e, eventualmente, dirimindo dúvidas através de 

perguntas diretamente ao instrutor. 

Ao final da seqüência de aulas, os alunos foram submetidos a um processo 

de avaliação do conteúdo ministrado, mediante teste comumente usado na escola, composto 

de 70% de questões objetivas do tipo múltipla escolha, completar lacunas, ou respostas diretas 

a perguntas, e 30% de questões subjetivas do tipo perguntas abertas para desenvolvimento de 

um tema proposto pelo instrutor. O resultado classificou os alunos obedecendo a cálculos 

estatísticos que descreviam a curva de aprendizagem que se enquadrava nos parâmetros de 

normalidade, segundo os critérios de avaliação da própria escola. As notas fizeram parte de 

um conjunto de escores de todas as disciplinas classificatórias dos alunos, no final do curso.  

No Grupo Ativo, foi utilizada a metodologia de projetos, também 

denominada de pedagogia de projetos de Hernandez (1998), e houve a necessidade de 

capacitação do instrutor, um oficial, designado pela escola para ministrar a disciplina Ética 

Profissional e Cidadania.  

Essa capacitação se deu através do pesquisador que, junto com o instrutor, 

revisaram todo o conteúdo da disciplina, prepararam os esquemas de aula, partilharam textos 

e discutiram procedimentos a serem utilizados durante a ministração de suas aulas, ou seja, 

um repasse da experiência vivenciada pelo pesquisador em anos anteriores, em quatro 

reuniões de estudo, com duração de três horas cada. 

Houve a necessidade de adaptar o Plano de Matérias da disciplina Ética 

Profissional e Cidadania, conservando os conteúdos e alterando a metodologia utilizada para a 

Pedagogia de Projetos, incluindo, também, uma descrição dos recursos a serem utilizados e da 

forma de avaliação e seus instrumentos. 

Essa necessidade de mudança no planejamento das aulas, 

conseqüentemente, nos procedimentos do docente, se deu não somente para cumprir as 

exigências da presente pesquisa, mas, pelas mesmas justificativas defendidas por Hernandes 

(1998), sublinhando os projetos de trabalho como forma das pessoas “encontrarem um ‘lugar’ 

a partir do qual possam escrever sua própria história... como sujeitos históricos e como 

cidadãos (e não só para aprender ‘conteúdos’)”. 

A ministração dos conteúdos no Grupo Ativo se deu da seguinte forma: os 

conteúdos foram adaptados para temas geradores da discussão em grupo na sala de aula e 
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problematização pelos alunos, como subsídio para elaboração de seus projetos pedagógicos.  

Associado a cada tema gerador, utilizou-se, ainda, o procedimento de ouvir músicas, cantar e 

refletir sobre suas letras, destacando, dentre elas, as seguintes canções: Não vou me adaptar- 

Arnaldo Antunes; Perfeição- Legião Urbana; Pra não dizer que não falei das flores – Geraldo 

Vandré; Porrada – Gabriel o Pensador; É preciso saber viver- Titãs; e um vídeo com um texto 

de Elisa Lucinda: “Só de Sacanagem” (crítica à onda de corrupção e falta de ética atual no 

Brasil).  

A elaboração dos projetos, pelos alunos, se deu através de uma construção 

paulatina. À medida que as aulas iam acontecendo, havia um conjunto de reflexões escritas 

que serviram de subsídio para os dois últimos encontros, como temas geradores dos projetos a 

serem desenvolvidos. Tudo isso era catalogado e entregue, ao final de cada aula, ao instrutor, 

que os foi colecionando em uma pasta como subsídio posterior. 

 A partir do material coletado, foi lançada a idéia de elaborar um projeto de 

intervenção em uma comunidade, que possibilitasse por em prática as reflexões obtidas nas 

aulas. Foi a oportunidade de se verificar o grau de entendimento, solidariedade, 

companheirismo e disposição para ajuda ao próximo, como um sentimento de todo o grupo, 

de romper com o simples discurso e praticar os valores, que ele mesmo havia descoberto 

através da metodologia utilizada nas aulas. 

Muitos desses valores, até então desconhecidos, ou nunca antes refletidos 

sistematicamente, constavam no Regulamento de Ética da Polícia Militar, ao qual os alunos 

nunca tiveram acesso, ou nunca manifestaram interesse em ler. 

Com a nova situação, o sentimento aflorado os convidava a demonstrar, 

através de uma ação em uma comunidade, tudo aquilo que havia sido discutido em sala de 

aula. Foram fornecidos modelos de projetos para facilitar a elaboração de um documento que 

sistematizasse as ações pretendidas, de forma organizada, com dados essenciais incluindo: 

data, local, recursos necessários, e a descrição da ação pretendida. 

Foi-lhes facultado organizarem-se em pequenos grupos ou até mesmo em 

um grande grupo. O fator que definiria o tamanho do grupo estava diretamente relacionado ao 

tamanho da ação a ser desenvolvida, de forma que ninguém ficasse ocioso ou sem participar 

ativamente. Esse aspecto foi importante para permitir que os alunos vencessem a dificuldade 

de se organizarem. Os alunos resolveram se organizar em duas turmas. 

A primeira turma, com 25 pessoas elaborou um projeto denominado 
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Interação da Polícia Militar com crianças da comunidade escolar, e escolheu a Escola 

Desembargador José Neves Filho, localizada no bairro de Prazeres, no município de Jaboatão 

dos Guararapes, tendo como público alvo, os alunos do Ensino Fundamental da 1ª a 4ª séries. 

O projeto consistiu em desenvolver atividades lúdicas na escola, como 

corrida do saco e jogo de xadrez, ministração de palestras sobre educação ambiental, 

apresentação de material apreendido pela polícia através da Companhia de Policiamento de 

Meio Ambiente, exibição de filmes infantis, demonstração de capoeira e karatê, além de 

atividades com música e palestras de motivação com os docentes da escola. 

Segundo o projeto, a idéia foi passar a imagem de uma polícia como “mão 

amiga da sociedade”, e as atividades facilitaram a aproximação dos policiais com a 

comunidade escolar, docentes e discentes. 

A segunda turma elaborou um projeto intitulado: “Campanha de Segurança 

– Prevenção e Cidadania”, que consistiu em distribuição de panfletos com informações 

importantes, orientando a população sobre situações de emergência em segurança pública, 

telefones úteis,  como agir diante de assaltos, roubo de veículos, e como pedir ajuda à polícia; 

durante toda uma manhã, em dois pontos de maior movimentação de pessoas, na cidade do 

Recife. Os locais escolhidos foram a Avenida Dantas Barreto (esquina com Rua Nova, 

próximo à Igreja de Santo Antônio), e a Rua da Imperatriz (esquina com a Rua Sete de 

Setembro), no centro da cidade do Recife. 

Segundo o projeto, o principal objetivo era tentar alertar a população para 

que, apesar do esforço policial existente no Estado, a segurança pública devia contar, também, 

com a contribuição de todos, para minimizar os índices de violência, bem como tornar-se uma 

sociedade mais tranqüila. Os idealizadores partiram do princípio constitucional de que: 

“Segurança Pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”. Ainda segundo o 

projeto, as instruções para o contato do policial com o público transeunte deveriam se pautar 

pelas seguintes orientações:  

O policial deverá se dirigir ao cidadão de maneira cortês, se identificará e 
cumprimentando-o, pedir-lhe-á licença para explanar o motivo da abordagem, 
entregando-lhe o panfleto explicativo e se despedindo logo em seguida, agradecendo 
pela atenção dispensada. 

  

Nas duas turmas, houve o registro fotográfico e filmagens feitas pelos 

alunos, participantes desta pesquisa, bem como a emissão de relatórios, do grupo e 

individuais, contendo as impressões sobre a participação em um projeto dessa natureza. 
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A avaliação da aprendizagem se deu através da observação e julgamento do 

instrutor sobre o rendimento dos alunos mediante relatórios dos próprios alunos, 

transformados em uma nota da disciplina ministrada, para efeito de aprovação e classificação 

no Curso de Formação de Sargentos a que estavam realizando. 

Além disso, os relatórios elaborados pelos alunos serviram como fonte 

documental sobre os resultados da metodologia aplicada, por conterem expressões individuais 

qualitativas, que representavam o estado imediato da participação junto às comunidades, após 

a aplicação dos projetos. Não se constituiu, entretanto, em um instrumento de avaliação como 

o DIT e o Questionário Complementar, por não ter sido utilizado antes e depois da 

intervenção.  

Pode-se dizer que retratam um instante fotográfico permeado por um estado 

emocional, que ajuda a esclarecer situações, mas como não se tem o registro de opiniões de 

como pensavam os mesmos policiais anteriormente, não obedecem ao mesmo rigor científico 

dos outros instrumentos já citados. 

 

4.8 Procedimentos de Avaliação. 

 

Segue-se a explicação sobre os procedimentos de avaliação, enfocando três 

aspectos: a administração dos instrumentos; a maneira de avaliar os dados qualitativos e o uso 

da estatística como ferramenta para analisar os aspectos quantitativos sobre os dados. 

 

4.8.1 Administração de Instrumentos 

 

A avaliação dos efeitos da metodologia utilizada se deu através da aplicação 

do teste DIT nos dois grupos, em dois momentos distintos. O primeiro momento se deu antes 

do instrutor iniciar a disciplina Ética Profissional e Cidadania, no mês de julho de 2006. O 

segundo momento de aplicação do teste DIT se deu no final do mês de novembro, do mesmo 

ano, antes do término do curso, cerca de dois meses após a conclusão da disciplina.  

A justificativa, para a aplicação nesse período, se deveu ao fato de que, após 

a conclusão do curso, os alunos seriam classificados em novos locais de trabalho, gerando 

uma dispersão, o que dificultaria ou impossibilitaria ter novamente todos reunidos, em um só 
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local, para aplicação do instrumento, pondo em risco a conclusão da pesquisa.  

As aplicações dos instrumentos foram autorizadas, formalmente, pela 

direção do Centro de Formação a Aperfeiçoamento de Praças, e consentidas livremente pelos 

participantes, como se vê no APÊNDICE “D”. Tanto os objetivos deste estudo, como sua 

relevância social, foram previamente explicitados. Foi assegurada, também, a cada 

participante, a não divulgação, sob quaisquer circunstâncias, de sua identidade para outras 

pessoas ou entidades. 

A aplicação do “Questionário Complementar” com perguntas abertas sobre 

os conteúdos da disciplina Ética Profissional e Cidadania, se deu na mesma ocasião de 

aplicação dos testes DIT (pré-teste e pós-teste), constituindo-se numa folha adicional, anexada 

ao conjunto dos seis dilemas morais.  

 

4.8.2 Análise de Conteúdo 

 

Para a análise das respostas ao questionário, utilizou-se o que Bardin (2004, 

p.7) define como: “uma hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência”, ou seja, 

a análise do conteúdo das respostas dadas pelos participantes, como um esforço de 

interpretação entre dois pólos: o do rigor da objetividade e o da fecundidade da subjetividade. 

As respostas correspondem a conteúdos trabalhados durante a ministração das aulas e 

possibilitam uma comparação sobre os conceitos elaborados pelos sujeitos antes e após a 

situação de aprendizagem a que foram submetidos. 

Berelson (1971) apud Bardin (2004, p.31) define análise de conteúdo como: 

“uma técnica de investigação que através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa 

do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações.” 

O procedimento para análise de cada resposta obtida através do questionário 

de perguntas abertas se deu da seguinte maneira: foram relacionadas em uma tabela todas as 

respostas obtidas por cada sujeito, por ocasião do pré-teste e por ocasião do pós-teste. 

Constituiu-se um grupo de analistas/julgadores, composto por quatro 

pessoas, dentre elas, três alunos da graduação do curso de Psicologia da Universidade Federal 

da Paraíba, integrantes de um grupo de pesquisa coordenado pela Professora Drª  Cleonice 
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Camino,  que semanalmente, se reúne para estudos, além da orientadora da pesquisa e este 

pesquisador. 

O grupo de análise/julgamento seguiu as diferentes fases da análise de 

conteúdo definida por Bardin (2004): A pré-análise; a exploração do material; e o tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação. Estando o conjunto de respostas demarcado, 

constituiu-se o corpus obedecendo às regras da exaustividade, ou seja, não ficou de fora 

nenhuma palavra escrita pelos sujeitos. Discutiu-se sobre os conteúdos das respostas, 

apropriando-se dos conceitos formulados, e classificou-se cada resposta obtida com o 

consenso de pelo menos ¾ dos juizes. 

As categorias escolhidas para as perguntas foram: a) Conceito bem 

elaborado; b) Conceito limitado; c) Conceito vago; d) Não guarda relação com o assunto. Para 

a pergunta “Você sente que seus direitos de cidadão são respeitados?”, a classificação se deu 

apenas três categorias: sim, não, ou em parte.  

No decorrer dos trabalhos, sentiu-se a necessidade de elaborar um parâmetro 

de correção para cada pergunta, possibilitando, assim, uma melhor classificação. Os critérios 

surgiram de uma ampla discussão no grupo de analisadores/ julgadores até chegarem a um 

consenso sobre tais aspectos.  

Para a pergunta - O que é justiça? - a classificação em categorias obedeceu 

aos seguintes critérios:  

a) Conceito bem elaborado - o sujeito vai além da visão de justiça como 

uma instituição física. As respostas envolvem mais aspectos tais como senso 

de justiça; aquilo que é justo; amplo para todos; algo a ser alcançável; 

imparcialidade; isenção; neutralidade; um direito a ser resgatado;  

b) Conceito limitado – As respostas referem-se à justiça enquanto 

instituição e, geralmente, à exemplificação;  

c) Conceito vago - o conceito é pouco elaborado, mas guarda alguma 

afinidade com o tema, mas sequer recorre à exemplificação para se 

expressar;  

d) Não pertinente – não guarda relação com o assunto; não consegue 

relacionar o que escreve com o tema.  
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Para a pergunta - O que é ter direito a cidadania? - a classificação em 

categorias obedeceu aos seguintes critérios:  

a) Conceito bem elaborado - O sujeito expressa um conceito que abrange os 

Direitos Civis e Políticos, bem como os Direitos Econômicos, sociais e 

culturais. Refere-se aos direitos, mas também aos deveres, relacionando-os 

com a lei. Demonstra sua inclusão e do Outro no seu conceito. Demonstra 

uma percepção de cidadania planetária;  

b) Conceito limitado - apresenta um conceito com apenas alguns dos 

aspectos acima enfocados, limitando-o a alguns dos aspectos considerados. 

Geralmente, recorre à exemplificação;  

c) Conceito vago - o conceito é vagamente elaborado, mas guarda alguma 

pequena afinidade com o tema. Sequer recorre à exemplificação para se 

expressar;  

d) Não guarda relação com o assunto - não consegue relacionar o que 

escreve com o tema.  

 

4.8.3 Análise estatística. 

 

As respostas dos dois grupos ao DIT foram submetidas ao Teste “t” para 

amostras independentes e para amostras relacionadas. No primeiro caso, quando se comparou 

os escores do Grupo Passivo com os do Grupo Ativo; no segundo caso, quando se comparou 

os escores de um mesmo grupo considerando as avaliações antes e depois da intervenção. 

As respostas submetidas à análise de conteúdo foram agrupadas em 

diferentes categorias e submetidas ao qui-quadrado para amostras independentes. 

Os resultados obtidos com a aplicação dos instrumentos de pesquisa serão 

objetos do próximo capítulo. 
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5 RESULTADOS DA PESQUISA 
 

 

Para verificação das hipóteses, foram comparados os resultados do Grupo da 

Pedagogia Ativa, construtivista, baseada em Hernandez (1998), com o Grupo da Pedagogia 

Passiva, baseada no método de exposição oral, já costumeiramente utilizado na escola de 

formação dos policiais. 

Os resultados referem-se às duas medidas, fruto da aplicação do DIT, do 

Questionário Complementar; bem como às opiniões dos sujeitos, expressas nos relatórios 

após as intervenções dos projetos nas comunidades. 

 
 

5.1 Resultados do DIT 
 

A análise estatística dos dados foi feita utilizando-se o teste de hipóteses “t”. 

O nível definido para a rejeição das hipóteses foi o de 0,05, significando, por conseguinte, que 

os resultados apresentados guardaram um intervalo de confiança de 95%. 

Foram realizados testes com amostras independentes tanto no pré-teste 

como no pós-teste para comparações entre o Grupo da Pedagogia Ativa e o Grupo da 

Pedagogia Passiva; e com amostras correlacionadas, para comparações dentro de cada grupo, 

dos dados do pré-teste, com os do pós-teste. 

 
5.1.1 Teste “t” para amostras independentes - pré-teste 

 

Os resultados do teste “t” referentes à comparação dos escores do Grupo 

Ativo com os do Grupo Passivo (APÊNDICE “C”), em cada um dos estágios, no pré-teste, 

indicaram que os grupos são semelhantes em todos os estágios, isto é, que não houve 

diferença significativa entre os grupos Ativo e Passivo. 

 
5.1.2 Teste “t” para amostras independentes – pós-teste 

 

Os resultados do teste “t” comparando os escores do Grupo Ativo com os do 

Grupo Passivo, em cada um dos estágios, no pós-teste indicaram que houve diferenças 

significativas na comparação entre os dois grupos, apenas em relação ao estágio 2 (t=2,756; 
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gl=98; p< .007) e estágio 4 (t=2,119; gl=98; p< .037). Estas diferenças indicam que: em 

relação ao estágio 2, a média do Grupo Ativo (m=2,90) foi menor do que a média do Grupo 

Passivo (m= 4,6); em relação ao estágio 4, a média do Grupo Ativo (m=30,73) foi maior que a 

média do Grupo Passivo (m=26,71). Os resultados referentes aos outros estágios encontram-

se no APÊNDICE “C”. 

 

Tabela 1 – Comparação do Grupo Ativo x Grupo Passivo no Estágio 2 – Pós-teste 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 2,90 .029 - 2,756 98 .007 

Passivo 51 4,63     

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

Tabela 2 - Comparação do Grupo Ativo x Grupo Passivo no Estágio 4 – Pós-teste 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 30,73  2,119 98 .037 

Passivo 51 26,71     

Fonte: Pesquisa de Campo 

 
 
 
5.1.3 Teste “t” para amostras correlacionadas – Grupo Ativo 
 

 

Em relação ao teste “t” aplicado os escores obtidos pelos sujeitos do grupo 

ativo, observa-se que houve uma diferença significativa entre o pré-teste e o pós-teste em 

relação aos estágios 4 (t= 2,789; gl=48; p< .008) e 5A (t= 2,436; gl=48; p< .019) e o nível P 

(t= 2,311; gl=48; p< .025). Estas diferenças indicam que: em relação ao estágio 4, houve um 

aumento das médias do pré (m= 26,98) para a média do pós (m=30,71); em relação ao estágio 

5ª, houve uma diminuição das médias do pré (m=10,24) para o pós (m=8,45). Com respeito 

ao nível pós-convencional (Escore P), também se verificou uma diminuição das médias do pré 

(m=18,18) para o pós-teste (m=15,73). Os resultados referentes aos demais estágios, não 

tendo sido significativos, encontram-se no APÊNDICE “C”. 
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Tabela 3 - Comparação do Pré-teste e Pós-teste do Grupo Ativo no Estágio 4 

Situação N M Correlação “t” gl P 

Pré-teste 49 26,98 .497 - 2,789 48 .008 

Pós-teste 49 30,71     

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

Tabela 4- Comparação do Pré-teste e Pós-teste do Grupo Ativo no Estágio 5A  

Situação N M Correlação “t” gl P 

Pré-teste 49 10,24 .382/ .007 2,436 48 .019 

Pós-teste 49 8,45     

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

Tabela 5 - Comparação do Pré-teste e Pós-teste do Grupo Ativo no Escore P  

Situação N M Correlação “t” gl P 

Pré-teste 49 18,18 .375 2,311 48 .025 

Pós-teste 49 15,73     

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

5.1.4 Teste “t” para amostras correlacionadas – Grupo Passivo 
 

Observa-se no Grupo Passivo, com o uso do teste “t” para medidas 

correlacionadas, na comparação das respostas, do pré-teste com as respostas do pós-teste, para 

cada estágio, que houve uma única diferença significativa (t= -3,005; gl=50; p < .004). Esta 

diferença indica que houve um aumento de respostas no Estágio 2 do pré (M= 3,00) para o 

pós-teste (M= 4,63). Observa-se também que em relação ao estágio “A” houve uma tendência 

a significância (t= -1,904; gl= 50; P< .063) na comparação entre as médias do pré-teste (M= 

1,51) e do pós-teste (M= 2,29), indicando que a média do pós-teste tendia a ser maior. Quanto 

aos resultados do teste “t” referentes aos outros estágios encontram-se no APÊNDICE “C”. 
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Tabela 6 - Comparação do Pré-teste e Pós-teste do Grupo Passivo no Estágio 2   

Situação N M Correlação “t” gl P 

Pré-teste 51 3,00 .186/.192 - 3,005 50 .004 

Pós-teste 51 4,63     

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

Tabela 7 - Comparação do Pré-teste e Pós-teste do Grupo Passivo no Estágio A 
(Anticonvencional) 

Grupo N M Correlação “t” gl P 

Pré-teste 51 1,51 .152/.286 - 1,904 50 .063 

Pós-teste 51 2,29     

Fonte: Pesquisa de Campo 

 

5.2 Resultados do Questionário Complementar. 

 

Os dados que se seguem, foram obtidos através do questionário 

complementar, aplicado por duas vezes, uma antes e outra depois da intervenção pedagógica, 

ou seja, como pré-teste e como pós-teste. 

Para verificação de possíveis mudanças nas avaliações, foram submetidas ao 

teste não-paramétrico qui-quadrado as freqüências das respostas obtidas antes e depois. 

Observa-se que, em relação às respostas obtidas com a pergunta: “o que é 

justiça?”, os grupos não se diferenciam da situação inicial para a situação final, ou seja, não 

houve diferença dentro de cada grupo (Tabelas 8 e 9). 

 

 

Tabela 8 - Comparação do Pré-teste e Pós-teste do Grupo Ativo em relação à Pergunta:  

“O que é Justiça?”  

Pré-teste Pós-teste Categorias f % f % Total 

Vago 7 14,3 5 10,2 12 
Limitado 36 73,5 35 71,4 71 
Bem Elaborado 6 12,2 9 18,4 15 
Total 49 100 49 100 98 
Fonte: Pesquisa de Campo                                       X²= 0,92;  gl= 3;  p< 0,8 
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Tabela 9 - Comparação do Pré-teste e Pós-teste do Grupo Passivo em relação à Pergunta:  

“O que é Justiça?”  

Pré-teste Pós-teste Categorias f % f % Total 

Não pertinente 1 1,9 1 1,9 2 
Vago 8 15,7 11 21,7 19 
Limitado 37 72,6 30 58,9 67 
Bem Elaborado 5 9,8 9 17,5 14 
Total 51 100 51 100 102 
Fonte: Pesquisa de Campo                                       X²= 2,36;  gl= 3;  p< 0,5 

 

 

Já com relação à pergunta: “O que é ter direito à cidadania?”, os resultados 

indicam que houve diferença significativa com relação ao Grupo Ativo, quando comparadas 

às situações do pré-teste e pós-teste, indicando uma melhoria dentro do próprio grupo que 

participou da intervenção com a pedagogia de projetos; enquanto, no Grupo Passivo, não 

houve diferenças significativas entre o pré-teste e o pós-teste, como pode ser visto nas tabelas 

10 e 11 que se seguem: 

 

 

Tabela 10 - Comparação do Pré-teste e Pós-teste do Grupo Ativo em relação à Pergunta:  

“O que é ter direito à cidadania?” 

Pré-teste Pós-teste Categorias f % f % Total 

Vago 11  6  17 
Limitado 22  35  57 
Bem Elaborado 16  8  24 
Total 49 100 49 100 98 
Fonte: Pesquisa de Campo                                        X²= 7,08;  gl= 2;  p< 0,05 
 
 
 

Tabela 11 - Comparação do Pré-teste e Pós-teste do Grupo Passivo em relação à Pergunta:  

“O que é ter direito à cidadania?” 

Pré-teste Pós-teste Categorias f % f % Total 

Vago 6  10  16 
Limitado 37  33  70 
Bem Elaborado 8  8  16 
Total 51 100 51 100 102 
Fonte: Pesquisa de Campo                                         X²= 1,22;  gl= 2;  0,50<p< 0,70 
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Observa-se em relação à questão: “Você sente que seus direitos de cidadão 

são respeitados?”, que as respostas tanto no Grupo Ativo como no Grupo Passivo, tanto no 

pré-teste como no pós-teste são, sobretudo “não”. 

 

 

Tabela 12 – Freqüência das respostas dos participantes a pergunta “Você sente que seus 

direitos de cidadão são respeitados?” 

Grupo da Pedagogia Ativa Grupo da Pedagogia Passiva Respostas Pré-Teste Pós-Teste Pré-Teste Pós-Teste 
Sim 10 15 12 16 
Não 25 23 28 25 

Em parte ou às vezes 14 11 11 10 
Fonte: Pesquisa de Campo 

 

 

Ainda relacionadas a esta questão, apresentam-se respostas dos participantes 

que expressam a percepção de uma cidadania diferenciada com respeito aos civis, 

significando sentimentos de exclusão em relação a alguns direitos, como o de votar; à prisão 

administrativa; ao fato de se sentirem muitas vezes condenados antes de um julgamento justo; 

à aplicação da lei de forma diferenciada - mais severa para com os policiais; sobre formas de 

intolerância dentro da própria instituição, refletindo no tratamento ao público; aos salários 

diferenciados em relação a outras profissões; a um sentimento de injustiça que levaria o 

policial a resolver, “ao seu modo”, como uma frustração quanto ao sistema: 

 

Porque sinto necessidade até mesmo inveja de não ter alguns direitos que observo 
em outras categorias profissionais e os de pessoas comuns como forma geral. Para 
ser mais claro, exemplifico que a nossa classe é paga para fazer valer direitos dos 
outros, ora a própria carta magna nos cerceia de direitos extensivos a outras pessoas 
sociais, ou seja, uma situação paradoxal. (Sujeito 34) 

Outro exemplo: durante as votações nas eleições diversas que já participei, em quase 
todas tive que justificar meu voto por causa da escala de serviço. Não quero deixar 
de trabalhar nas eleições, sei que é necessário, no entanto deveriam criar uma forma 
de votarmos. (Sujeito 38) 

Às vezes, pois quando me deparo com a CF e vejo que “todos são iguais perante a 
lei, sem distinção...” percebo que nossa vida de policial militar é bastante diferente, 
principalmente no tocante a questão disciplinar. Não quero que me tenham como um 
revoltado, pois sinceramente eu não sou, porém quando nos remente (sic) saber que 
para qualquer pessoa do povo ser considerado culpado tem que passar por um 
processo e ser julgado tal. Nós por vezes somos deixados de lado da corporação 
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simplesmente por denúncias infundadas (como é o caso do Art 14 da lei 11.929)1 
Sei que nossa missão é árdua, mas por vezes o fardo é muito pesado. (Sujeito 41) 

Não. Como policial militar os meus direitos constitucional estão sendo engolido pelo 
regime ou má administração do comando no tocante ao pleito eleitoral, pois temos 
que viajar para o interior do Estado trabalhar nas eleições sem que podemos (sic) 
exercer nossa cidadania, enquanto uma pessoa comum tem o direito de voto para 
presidente morando até no exterior. (Sujeito 46). 

Não, há muitas injustiças e discriminação, a grande maioria da sociedade não 
suporta lidar com o policial militar por mais educado e generoso que ele seja. 
(Sujeito 77). 

Não, porque a cidadania é sinônima de liberdade, e a liberdade do militar é restrita. 
Exemplo: conquistamos o direito ao voto, porém o que eu mais fiz foi justificar, pois 
na maioria das eleições fui deslocado para outras cidades, com isso meu voto não 
tem validade. (Sujeito 85). 

Não. Por diversos motivos, inclusive nossa profissão, quando estamos 
desempenhando nossa missão, se por algum motivo o uso da força for necessário, 
vindo o envolvido a sofrer qualquer escoriação, somos tratados como marginais e, 
afastados do serviço para que sejam apurados os fatos. Na maioria das vezes as 
entidades de direitos humanos sequer procuram os policiais, tornando nossa tarefa 
muito difícil de ser desempenhada. (Sujeito 94). 

 

Outras percepções dos policiais, dizem respeito à própria Corporação - 

Polícia Militar - em como os sujeitos se sentem desrespeitados, frustrados em seus direitos, 

evidenciando inclusive, a comparação que fazem com o modelo de polícia comunitária:  

Não, pois em vários casos fui tratado de forma que jamais trataria um cidadão na 
rua, dentro da minha própria corporação. Quando chegamos 10 minutos atrasados, 
ficamos presos, e quando largamos 2 horas após o horário não somos compensados e 
é alegada a necessidade do serviço, ai eu não entendo como não se tem tolerância 
com os PMs e pede-se para ter com a sociedade. Para a Polícia Militar mudar ela 
deveria praticar os direitos humanos internamente, pois só assim funcionaria esse 
modelo de polícia comunitária que tanto se procura dentro de um povo que vive com 
o coração cheio de mágoas. (Sujeito53). 

Na qualidade de policial militar, não, pois faz-se necessário uma regulamentação na 
carga horária de trabalho, uma reforma no código disciplinar, no art 14, fazendo com 
que os verdadeiros maus policiais sejam punidos, pois são muitos os casos de 
injustiça contra policiais militares. (Sujeito 81). 

Nem sempre, pois em determinado momento vejo-me sendo roubado quanto aos 
meus direitos de cidadão, isso porque sou um braço da lei, representante do Estado, 
cuja função é coibir e defender a sociedade, isto é, fazer cumprir a lei, só que na 
minha própria casa, durante 17 anos de policial militar, tenho presenciado o abuso 
de autoridades e sinto-me a menor das partículas (elétrons) dentro de um universo e 
não posso nada fazer, tenho uma péssima sensação, sinto-me muito mal, e todos 
aqueles que se levantaram foram perseguidos... é o sistema. (Sujeito 87). 

 

                                                 
1 O Artigo 14 da lei 11.929 é uma demonstração clara de uma lei que fere a Constituição Federal de 1988, na 
medida em que o policial ao ser acusado de cometimento de infração grave é afastado de suas funções, impedido 
de exercer suas atividades profissionais, recolhida a sua cédula de identidade funcional, com conseqüente perda 
de vencimentos por ter subtraído em seu contracheque as gratificações, ficando apenas com o soldo básico. Em 
síntese, uma condenação antes de uma apuração e julgamento, numa imitação ao que acontece nos filmes 
policiais americanos.  
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5.3 Outros resultados obtidos através de relatórios dos participantes. 
 

Outros resultados foram obtidos, através dos relatórios emitidos pelos 

participantes, após a execução de seus projetos e que serviram para avaliação da 

aprendizagem, na disciplina Ética e Cidadania a que foram submetidos. Ainda que não 

submetidos ao mesmo processo de categorização, julgou-se importante reproduzir os mais 

significativos, que se destacaram no Grupo Ativo, pelo seu caráter de fugir ao lugar comum. 

A seguir, serão transcritos alguns desses depoimentos colhidos, que revelam 

um bem-estar do policial em decorrência do método, utilizado na educação em direitos 

humanos.  

Primeiramente, serão apresentadas as expressões de participantes do projeto 

que distribuiu panfletos nas ruas do Recife, ensinando às pessoas a se protegerem em 

situações do cotidiano, contra roubos, assaltos e outras situações de segurança. Todas as 

expressões revelam um sentimento positivo de lidar com o público, após a intervenção. A fim 

de preservar a identidade dos participantes, foram omitidos seus nomes e adotado o padrão de 

nomeá-los como sujeitos seguidos de uma numeração, como se pode ver adiante: 

 

 

Confesso que particularmente foi uma experiência diferente, nunca tinha participado 
de um trabalho dessa natureza, principalmente após ingressar na Polícia Militar a 17 
anos atrás. Confesso que com o decorrer do tempo e a forma que somos exigidos 
diariamente, com os crescentes índices de violência, nossa profissão tornou-se 
estressante e consequentemente nos tornamos pouco rudes, perdendo um pouco da 
sensibilidade de lidar com o público de forma mais carinhosa, em situações 
especiais como a que vivemos no dia da exposição do projeto ao público. (Sujeito 
25). 

Inicialmente imaginei que o público iria reagir conosco negativamente, porque o 
povo não está acostumado com esse tipo de aproximação verbal, direta com o 
policial militar, como também devido as atitudes negativas apresentadas por nossos 
companheiros de farda no exercício das funções e fora dela. Eu particularmente é 
(sic)a primeira vez que passo a me inteirar diretamente com o público, através de um 
trabalho que desenvolva a apresentação verbal direta, demonstrando os 
conhecimentos técnicos, para contribuição positiva com a nossa tarefa de segurança 
pública. (Sujeito 28). 

Minha história como policial militar foi sempre, rua, guarnição, ronda ostensiva, 
operações etc. Era um verdadeiro “cão de caça”. E todo esse tempo eu ainda 
enxergava a sociedade como inimiga, mal agradecida e preconceituosa, tanto que 
quando eu vestia a farda, pouco cumprimentava alguém, por medo de não obter 
retorno. Confesso que quando me dirigia ao local de trabalho sentia uma grande 
angustia, achava que ia ser discriminado ou ignorado. Tive um choque ao iniciar 
esse trabalho, as pessoas deram total atenção, elogiaram nossa atitude, brincavam, 
sorriam e até mesmo, de verdade, uma senhora deu-me seu próprio filho para que eu 
segurasse em meus braços enquanto ela lia e guardava o folheto. Sei que esse 
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trabalho despertou em mim algo que eu ainda não conhecia, que minha imagem 
deveria passar segurança para estas pessoas e que não importa se os outros não 
queiram mudar, eu quero e vou me esforçar para ser melhor, um verdadeiro policial 
militar. (Sujeito 29). 

O receio inicial da abordagem aos transeuntes, devido aquele estigma do policial 
truculento que maltrata a população ou do “paisano folgado” que trata com desdém 
nossa categoria, foi deixado de lado. Ainda observamos algumas caras feias e outras 
de pouca importância, porém o tema de nossa campanha é atual e todos, sem 
distinção, são vítimas da marginalidade. Era gratificante ver nos olhos da população 
a receptividade do nosso trabalho ao ouvirmos relatos de situações que viveram nas 
mãos de marginais ou vigaristas, isso demonstra o nível de interação entre nós e o 
público, com assuntos muitas vezes particulares. Posso afirmar que foi atingido, com 
louvor, o objetivo da campanha. (Sujeito 30) 

Foi muito bom o contato com o público, exercendo uma atividade diferente da que 
estou acostumado a exercer. Quebrei um quadro que existia dentro de minha cabeça, 
pois pensava em não ser aceito exercendo uma atividade de distribuir panfletos e 
orientando a população. Foi difícil no início, mas aos poucos gostei e senti que o 
público apreciava nosso trabalho, perguntando sobre o assunto e parabenizando. 
Quando possível, levarei a idéia a outros companheiros da Corporação para 
desenvolver o lado cidadão do nosso policial militar. (Sujeito 35). 

O trabalho surpreendeu nossas expectativas, uma vez que imaginávamos que haveria 
resistência por parte da sociedade quando fosse abordada pelo policiamento no 
desempenho da atividade de informação e dicas de segurança, a que não aconteceu. 
Para nossa surpresa percebemos que a grande maioria das pessoas anseia por uma 
maior aproximação da polícia com a comunidade e que ainda acreditam em um 
trabalho sério, desenvolvido por nós, agentes de segurança. Alguns se sentiram 
desconfiados no começo do diálogo, logo passavam a dar mais atenção, 
interessando-se pela conversa e participando, demonstrando confiança [...] 
percebemos que o povo gosta de nós policiais militares, o que está faltando é nos 
aproximarmos mais do povo, da sociedade. (Sujeito 38). 

Não sabíamos que existia uma barreira entre a polícia e a sociedade civil. Confesso 
que no começo não achava a idéia muito boa, mas com o decorrer dos minutos fui 
me entrosando e vi que muitas pessoas têm receio de falar conosco, mas também vi 
pessoas que vinham em nossa direção mostrando interesse e simpatia com a polícia. 
Atitudes como essa não podem ficar só nisso. Devemos interagir com a comunidade 
e quebrar esse paradigma. Podemos realizar ações como essa em todo momento, seja 
de serviço em guarnições, em ocorrências, seja dentro de um coletivo, em nossas 
casas, com nossos vizinhos, para que um dia possamos servir bem a todos e ser bem 
aceito e respeitado pela sociedade em geral. (Sujeito 44). 

A primeira idéia de abordar a população nas ruas, no centro da cidade do Recife, 
trouxe muita resistência, pois a maioria dos alunos não se achava preparados para 
falar com transeuntes e explicar o que estava acontecendo e qual a finalidade. Outros 
se sentiam tímidos demais e ainda existem aqueles que temiam a reação do povo. 
Mas para nossa surpresa a população reagiu muito bem à campanha, o que por 
conseqüência deixou todos à vontade para falar e explicar o que estava se passando. 
(Sujeito 45). 

Grande era a expectativa em saber como a população reagiria a uma abordagem de 
um PM na rua, falando a respeito de segurança pública. Seria este ignorado? Não lhe 
dariam atenção? Pensava-se assim devido aos acontecimentos negativos envolvendo 
policiais, mas felizmente, para a alegria de todos, a campanha apesar de ter sido 
realizada em curto espaço de tempo, foi considerada um sucesso. Há de se frisar que 
a imagem da nossa Corporação está desgastada, mas devido a experiência vivida 
nesta campanha, é lógico afirmar que a realização de novas campanhas, contribuiria 
e muito para reverter esse quadro. (Sujeito 48). 
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Em seguida, algumas expressões constantes dos relatórios individuais dos 

sujeitos que participaram do projeto numa escola pública, em contato com alunos e 

professores no desenvolvimento de oficinas de interação com aquela comunidade, que de 

igual modo, significam uma satisfação pessoal, por se sentirem úteis em lidar com aquelas 

pessoas: 

Proporcionamos para aquelas crianças e professores uma experiência nova e 
inesquecível onde sempre irão lembrar de nós (sic), policiais, de uma forma boa e 
positiva e não como aqueles seres ignorantes e truculentos que só sabem transmitir 
medo e violência para as pessoas. É necessário que haja mais iniciativas como esta, 
através de outros projetos que visem aproximar a sociedade dos policiais. (Sujeito 
01). 

Eu vivi e vi policiais militares fardados brincando com crianças de forma bastante 
harmônica e organizada. Dessa forma, quebrando e desmistificando a imagem 
pesada do uniforme aos olhos das crianças e principalmente dos profissionais de 
educação daquela escola. Me fez perceber que algo muito importante acontecia 
naquele dia. (Sujeito 03). 

Contribuíram muito para o meu desenvolvimento como pessoa, integrante de uma 
sociedade, como também para me enxergar como um policial militar que interage 
com a comunidade. Digo isto porque, antes, eu jamais estando fardado e de serviço, 
tive qualquer proximidade com o público externo, como é o caso daqueles que 
trabalham na Patrulha Escolar, por exemplo. Foram momentos enriquecedores que 
certamente não sairão da memória. Com certeza, todos os ensinaram e aprenderam 
alguma lição. (Sujeito 04). 

O que eu posso falar dessa experiência é que ela foi inédita em minha vida, pois 
nunca tinha participado de um evento desse tipo. Está ali, com todas aquelas 
crianças em minha volta, pulando, rindo, gritando e nos cumprimentando como se 
nos conhecessem a muito tempo, isso me deixou muito feliz, porque com tão poucos 
recursos essas crianças se divertiram tanto.... isso faz com que nos deixe com o 
sentimento de dever cumprido. Teve uma educadora que chegou dizendo que atos 
iguais a este deveriam ser repetidos com freqüência, pois iria resgatar mais a 
cidadania junto às crianças que vêem a polícia de muitas maneiras e menos como 
cidadãos. (Sujeito 05). 

A alegria das crianças e os rostos emocionados das professoras deu-nos (sic) a 
certeza de que a missão foi bem cumprida e que este é o caminho para que a Polícia 
Militar melhore sua credibilidade perante a sociedade. (Sujeito 09). 

Considerando que sou lotado numa unidade especializada e jamais havia participado 
desse tipo de trabalho, fiquei um tanto quanto satisfeito com a missão, chegando ao 
ponto de daqui para frente reavaliar alguns conceitos que tinha com relação a PM e 
Comunidade. Antes não conseguia enxergar, pois observei que a aproximação da 
polícia militar com a comunidade faz com que mudem as opiniões da população 
para com a polícia militar. Como pudemos ouvir de alguns pais de alunos, não 
vendo apenas como uma força repressora que só chega para prender ou ameaçar e 
sim orientar e interagir. Espero que esse tipo de ação possa ser mais freqüente e 
possa se estender para outras unidades da polícia militar e assim em um contexto 
geral o efeito terá mais abrangência. (Sujeito 10). 

As crianças gostaram, ficaram tão apegadas que algumas até choraram em nossa 
partida. Também fiquei emocionado e prometi a mim mesmo fazer outras vezes esta 
ação. (Sujeito 17). 

Diante do trabalho realizado, tenho certeza que alcançamos naquele momento nosso 
objetivo, que foi a interação da polícia com a comunidade escolar, pois sentimos 
isso quando estávamos nos despedindo, com diversas crianças e professores nos 
indagando com a mesma pergunta: quando vocês irão voltar? (Sujeito 19). 
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5.4 Relatos do docente que aplicou o método. 
 

Os relatos emitidos pelo docente que foi capacitado para aplicação do 

método baseado na Pedagogia de Projetos revelam detalhes sobre a condução do processo, 

significando dificuldades de aplicação do referido método em função da suspensão das 

atividades de aulas para que os alunos participassem de policiamento, como se pode ler: 

 

[...] eles fizeram a leitura do texto “Como acontece a formação da consciência 
moral”. Discutiram o teor do texto primeiramente nesses subgrupos, tendo em 
seguida retornado a formação do grande grupo para a discussão sobre as 
informações contidas no texto. Nesse momento, passei a observar quanto eles sabem 
o problema da formação moral da nossa sociedade, elencando diversos exemplos 
sobre os problemas que eles enfrentam para construírem essa formação nos seus 
filhos, entretanto, ficou interessante, pois eles não conseguem afirmar ou 
reconhecer, que são parte fundamental nessa problemática. São categóricos em 
dizer que está ruim pelos erros dos outros. O bom da construção desenvolvida 
durante a aula é como os alunos relutam em aceitar que fazem parte do 
problema. Na maioria, eles atribuem culpa ao sistema, as escolas, ao governo, 
aos pais, aos superiores do trabalho, a todo mundo, menos a eles próprios. Não 
se incluem nesse rol de culpados (grifo nosso). Depois de toda essa discussão, 
tentei fazer com que eles envergassem que é necessário primeiro identificar quais 
são os nossos erros, como podemos tentar reverter essa situação atual, tentando 
participar mais ativamente da formação dos nossos familiares e das pessoas que 
temos acesso durante o exercício do nosso trabalho. [...] 

Cada um falou normalmente sobre o assunto até chegarmos ao último tema 
relacionado. O grupo selecionado ao invés de mostrar alguns dos movimentos 
sociais que acontecem no Brasil, tentou apresentar como eles intitularam “O nosso 
movimento social”. Estavam se referindo aos movimentos de greve que assolaram a 
Corporação no passado recente.  Após suas explanações busquei apresentar o que a 
ética apresenta sobre o tema, tendo que fugir um pouco do que estava programado. 
Um fato a ser considerado, é a forma como eles se orgulham de terem sido os 
mentores “Os Praças da Corporação” e mesmo sendo um fato proibido, eles 
destacam que o mais importante foi mostrar que podem fazer e que se for preciso 
lutar novamente por seus direitos, farão novamente. Além de considerarem, nós, os 
Oficiais como os traidores ou “caroneiros” como eles alegaram. Esse fato terminou, 
como já disse, desviando o programado e causando uma animosidade (grifo nosso) 
no final da aula. Por fim, ouvimos a música programada e distribuímos o texto 
definido para a leitura posterior. [...] 

Modificamos alguma parte para podermos além de estabelecer a pergunta 
estabelecida, acrescentarmos outra pergunta: Nós cumprimos com a nossa obrigação 
de Policial de acordo com o estabelecido nos regulamentos? Assim os grupos se 
dividiram por turma, ou seja, cada turma ficou com uma das perguntas e passou a 
estabelecer respostas de acordo com os seus conhecimentos. Resolvemos fazer isso, 
deixando de só discutir no final da aula sobre deveres, principalmente pela euforia 
como na aula anterior foi tratado o tema greve na PM, e como em nenhum momento 
ficou evidenciado a identificação de um ato ilegal. Depois de relacionar as respostas, 
cada turma apresentou suas conclusões. Como já era esperado pelo instrutor, 
souberam falar mais dos direitos tolhidos, do que não é cumprido pela PM das 
arbitrariedades dos Oficiais, do que, das suas obrigações. Para que não ficasse essa 
disparidade, estabeleci que as turmas deveriam fazer uma pesquisa sobre os itens 
apresentados para que eles justificassem através de qual legislação aqueles itens 
poderiam ser realmente validados, no caso, tanto para direito, como para deveres, 
devendo ser entregue na aula subseqüente. Ouvimos a música estabelecida, fazendo 
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uma reflexão sobre o apresenta a letra da música e como cada um reflete sobre isso.  
Passamos não só os direitos e deveres dos policiais a luz do estatuto, mas o estatuto 
completo através de CD, ficando cada um responsável em reproduzir para si. [...] 

Infelizmente para esse encontro, fomos atingidos por uma determinação do 
Comandante Geral, que modificou toda a programação do ensino no CFAP, gerando 
uma distancia muito grande da aula anterior para o quarto encontro, que teve que ser 
adiado. Quando conseguimos marcar a aula, achávamos que tudo continuaria a 
acontecer normalmente como já vinha acontecendo nos outros encontros 
acontecidos. Infelizmente, somente uma turma se encontrava em sintonia com o que 
vínhamos trabalhando. Só uma turma apresentou o trabalho que ficou acertado no 
último encontro, os alunos demonstravam um total descaso com o assunto, o que 
levou esse instrutor a ter uma conversa seria com todos e colocar, que se fosse 
da preferência deles, esqueceríamos o programado e tomaríamos um novo 
rumo no ensino do assunto e passaríamos a só cobrar de forma bem rigorosa o 
que trata o Regulamento de Ética dos Militares Estaduais, culminando com 
uma prova escrita no final (grifo nosso).  Busquei com muita franqueza, demonstra 
que ali estávamos para acrescentar conhecimento, não para protestarmos sobre 
decisões da Corporação. Acredito que todo esse relaxamento está relacionado ao 
fato de terem sido escalados diariamente sem direito a folga em um PO2 que 
demonstrava um cunho político, não ficando evidenciado para eles que toda aquela 
mudança era algo programado anteriormente e que só acontecia por uma 
necessidade de mais policiais na rua devido ao alto índice de criminalidade que 
assola o Recife. Isso gerou um desvio no programa, devido a não termos tido mais 
tempo para por em pratica o estabelecido. No final, pelo menos, eles reconheceram 
que realmente estavam errados no comportamento apresentado e concordaram em 
continuar com o programa e no estabelecimento de um projeto. Assim, não foi 
possível tratar dos assuntos dos jornais, bem como não foi possível colocar em 
pratica tudo que estava programado para esse quarto encontro. 

 

 

A opção por reproduzir os relatos dos sujeitos da pesquisa, obtidos através 

de Questionário Complementar, de relatórios de suas interações com as comunidades, por eles 

escolhidas; e do relatório do docente que aplicou a Pedagogia de Projetos, se deu pela riqueza 

de detalhes e será objeto de discussão no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 PO – Policiamento Ostensivo, serviço de patrulhamento executado em turnos de seis horas a pé ou motorizado. 
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6. DISCUSSÃO 
 

 

Esperava-se que o grupo da pedagogia ativa, quando submetido ao processo 

pedagógico a que se refere Hernández (1998), apresentasse, no pós-teste, uma mudança do 

estágio onde se encontrava anteriormente, para um estágio acima, como previa Kohlberg 

(1997), e mais ainda, que esse estágio final atingisse o estágio pós-convencional, estágio 5, 

que interessa diretamente aos Direitos Humanos. 

Os grupos componentes da amostra são semelhantes em todos os estágios do 

pré-teste, isto é, não houve diferença significativa entre os grupos Ativo e Passivo, antes da 

intervenção, significando, portanto que a amostra escolhida para a presente pesquisa é 

fidedigna para comparação de resultados, quando submetidas ao experimento. 

Entretanto, os resultados obtidos entre o pré-teste e o pós-teste não 

comprovam totalmente as hipóteses levantadas na presente pesquisa, ou seja, que no Grupo 

Ativo, os resultados do pós-teste nos estágios pós-convencionais, ou sejam, 5A, 5B e estágio 

6, refletidos conjuntamente no escore P, fossem significativamente maiores em relação aos 

resultados do Grupo da Pedagogia Passiva. 

Por outro lado, fato da média do estágio 2 do Grupo Passivo ser maior no 

pós-teste do que a média do Grupo da Pedagogia Ativa pode indicar um acirramento do 

individual, no Grupo Passivo, diante das discussões do conteúdo ministrado em sala de aula, 

como algo novo, em contraposição às suas convicções. Tal grupo foi muito mais defensivo 

que o Grupo da Pedagogia Ativa. 

No caso da média do estágio 4 do Grupo Ativo, no pós-teste, ter sido 

significativamente maior em relação à média do Grupo Passivo, foi indicativo de que o grupo 

saiu muito mais solidificado no estágio 4 – na moral da legalidade, ao contrário do que se 

esperava, também, o Grupo Ativo se comportou em relação a si mesmo, quando comparado o 

pré-teste ao pós-teste, com uma diminuição de respostas no nível pós-convencional, 

principalmente no estágio 5A (possivelmente alterando suas respostas anteriores, na situação 

de pós-teste e deslocando seus pontos, do estágio 5A e escore P para um nível mais 

convencional como o estágio 4).  

Isto pode significar que:  

a) Os participantes se encontrando em seu contexto institucional legalista e 
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hierarquizado, o contexto influenciou mais do que a intervenção; 

 b) Sendo o instrumento utilizado o DIT, elaborado com questões objetivas, 

de escolhas múltiplas, os participantes escolheram, no pré-teste, aquelas que 

lhes pareceram de melhor raciocínio moral, independente de ser o seu ou 

não; porém, com as discussões dos valores morais, durante a intervenção, 

eles tomaram consciência de que, de fato, eles eram legalistas, e não sendo a 

duração da intervenção suficiente para mudar seus raciocínios, no pós-teste, 

ela responderam de acordo com sua consciência. Assim, de fato não houve 

uma regressão do estágio 5 para o estágio 4; os participantes apenas deram 

respostas mais condizentes com seus estágios (REST, 1986). Rique Neto 

(1991) apud Dias (1999), Rique Neto & Camino (1997) sugerem que tais 

inconsistências são desencadeadas pelo processo de transição de um estágio 

para o outro. Já Turiel (1977) apud Dias (1999) sugere ser uma regressão 

temporária. 

c) É possível que o instrutor que aplicou a Pedagogia de Projetos, não sendo 

graduado na área de educação, possa ter cometido falhas ao conduzir as 

intervenções. Possivelmente lhe faltou um conhecimento mais aprofundado 

sobre o construtivismo, sobre as experiências educacionais de Fernando 

Hernández, ou até mesmo, que a capacitação para sua atuação nas 

intervenções desta pesquisa tenha sido insuficiente, dado ao curto espaço de 

tempo em que se deu;  

d) A interrupção da intervenção para os policiais atuarem no policiamento, 

atendendo às exigências da Instituição, mas atrapalhando o curso e as 

promoções que receberiam após o curso, tenham afetado os resultados do 

pós-teste. 

Outras pesquisas, como as de Wanderley (1987), corroboram as “surpresas” 

também encontradas por este pesquisador, no que se refere às regressões, atribuindo que os 

resultados obtidos foram influenciados pelo curto espaço de tempo em que se deram as 

intervenções, e que possivelmente, se o experimento se desse em tempo maior, as hipóteses 

teriam sido comprovadas. 

Snarey (1985) apud Dias (1999) estudando as pesquisas transversais 

realizadas em vinte culturas diferentes, encontrou que 15% do total das pesquisas 
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apresentavam regressões do tipo (-1) estágio. 

O pressuposto kohlbergiano de mudança através de uma seqüência 

hierarquizada dos estágios, movendo-se apenas um estágio acima do seu, não foi confirmado 

na presente pesquisa. Muitos participantes passaram do estágio 4, aferido no pré-teste para o 

estágio 2, na situação de pós-teste. Difere, portanto, dos resultados de outras pesquisas de 

Rest (1976) nos EUA, e os de Camino e Luna (1989), no Brasil. 

Quanto aos dados obtidos através do Questionário Complementar revelam 

indícios de insatisfação, como se vê nos relatos dos participantes 34, 38, 41, 46, 49, 53, 59, 

75, 77, 81, 85, 87 e 94 constantes no capítulo anterior. Tais insatisfações estão ligadas à 

percepção sobre formas de tratamento, quer internamente na Polícia Militar, significando 

problemas de relacionamento entre superiores e subordinados, quer no relacionamento com a 

sociedade, num distanciamento e misto de preconceitos sentidos pelos participantes. Há de se 

convir que os efeitos gerados por tais fatores, alteram os resultados de um trabalho 

profissional, levando ambas as partes, policiais e sociedade, a relações de desconfiança e 

medo. Os níveis de frustração revelados pelos participantes, ainda que estatisticamente 

menores, indicam, no mínimo, uma preocupação que deve ser conhecida e estudada pela 

Corporação Militar. 

Ainda sobre esses participantes é possível depreender-se de suas respostas 

que alguns aspectos de suas cidadanias carecem de melhor cuidado pela instituição a que 

pertencem, principalmente quanto ao exercício de voto por ocasião das eleições. Os 

participantes afirmam que apesar de possuírem título de eleitor, este pouca valia tem, na 

medida em que, na maioria das vezes, por ocasião de eleições, são deslocados para serviços 

de polícia longe de seus locais de votação. Os resultados confirmam os estudos históricos de 

Beattie (2001), Carvalho (2002), Cavalcanti (1997), Neder (1981), referenciados no capítulo 

primeiro, demonstrando que, ainda nos dias de hoje, os militares vivem uma cidadania 

diferenciada, apesar de muitos participantes não terem consciência sobre isto. 

Quanto aos resultados obtidos através dos relatórios dos participantes, após 

suas intervenções nas comunidades, percebe-se que, em sua totalidade, expressam 

sentimentos de surpresa sobre a aceitação da população diante de suas intervenções. Os dados 

revelam como os policiais vêem a população e como eles imaginam que são vistos. Todos os 

participantes da amostra afirmam haver gostado da experiência de intervenção em 

comunidades e revelam sentimentos positivos. 
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É preocupante a constatação da percepção dos participantes, sobre o 

imaginário da sociedade referente aos policiais, que os vê como rudes, truculentos, que não 

seria receptiva a uma ação de orientação da polícia, mesmo que essa ação representasse, como 

de fato foi, uma orientação aos transeuntes de como se precaverem contra ações de meliantes 

em situações do dia-a-dia, portanto, uma ação em benefício do público. 

Os depoimentos dos policiais revelam, ainda, sentimentos de medo, receio, 

timidez sobre a aceitação da sociedade e sobre como lidar com o público, quando não se 

tratasse de uma abordagem rotineira em que o policial enxerga o cidadão como um suspeito a 

ser revistado. Os dados indicam que o policial no seu cotidiano não interage com a maioria da 

população nas ruas e apontam sentimentos de desconfiança mútua. 

O depoimento do sujeito 29 revela uma relação de animosidade que 

ultrapassa uma simples desconfiança ou afastamento da polícia em relação à sociedade, ao 

expressar que se sentia “um verdadeiro cão de caça” e que via a população como “inimiga”. É 

de se questionar quantos policiais pensam assim, quais fatores estariam levando policiais a 

pensarem desta forma e quais conseqüências teriam rebatimento na prestação de serviço de 

profissionais que pensam dessa maneira, em relação à sociedade.  

Em menor proporção, mas na mesma linha de raciocínio, o depoimento do 

sujeito 30 revela que ele via a população como “paisano folgado que trata com desdém nossa 

categoria”, uma expressão preconceituosa típica dos idos de 1964, influenciada pelos 

treinamentos militares de Exército, ainda presentes nas academias de polícia, bem como o 

imaginário do sujeito de que a população o enxergaria como um “truculento que maltrata a 

população”. O sujeito 25 reforça essa argumentação, ao afirmar “[...] nos tornamos pouco 

rudes, perdendo um pouco da nossa sensibilidade de lidar com o público de forma mais 

carinhosa [...]”. 

Os dados confirmam essa percepção de distanciamento da polícia em 

relação à sociedade, na medida em que os participantes afirmam ser a primeira vez que dela se 

aproximam em situações de serviço, apenas para orientar, conversar, instruir, interagir. O 

depoimento do sujeito 04 assevera esse distanciamento, de muitos policiais em relação à 

população, e da necessidade de alternativas concretas que modifiquem posturas, na 

perspectiva de uma polícia que proteja a sociedade, ao afirmar: “[...] antes eu jamais estando 

fardado e de serviço tive qualquer proximidade com o público externo como é o caso 

daqueles que trabalham na Patrulha Escolar, por exemplo. Foram momentos enriquecedores 
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que certamente não sairão da memória [...]”. 

Pode-se afirmar que tais aspectos indicam, ainda, uma resistência a modelos 

de polícia comunitária a que se referem Skolnick e Barley (2002), bem como a necessidade de 

maiores investimentos em educação voltada para direitos humanos, nos organismos policiais, 

com períodos de maior duração, para que possam viabilizar modificações numa cultura 

organizacional ainda persistente. 

Quanto aos dados obtidos através do depoimento do docente que aplicou a 

Pedagogia de Projetos, observa-se, num primeiro momento, a satisfação do docente com a 

riqueza do processo pelas posturas dos alunos, possibilitando que o docente detecte tipos de 

julgamento moral que os alunos fazem a respeito de problemas levantados. Ao afirmar que os 

alunos não se sentem parte do problema, o docente está constatando uma característica de 

seus alunos que, possivelmente, não seria detectada de imediato através de métodos passivos, 

mas foi a discussão em sala de aula que possibilitou que os alunos evidenciassem suas 

opiniões sobre o tema. 

Já no tema seguinte, que abordava os movimentos sociais, é possível notar 

que o docente deixa aflorar mais uma postura legalista e hierárquica, do que uma postura 

pedagógica, chegando a afirmar que a aula termina com um impasse, gerado pelas posturas 

dos alunos ao emitirem suas opiniões a respeito da “greve na polícia”.  

É possível que a relação hierárquica como Oficial em relação às Praças, na 

sala de aula, tenha sobrepujado a relação pedagógica que deveria existir. Os participantes 

trouxeram para discussão suas experiências concretas, por ocasião de um movimento social 

do qual eles fizeram parte, e isso foi de encontro à superficialidade com que são tratados 

certos temas na formação policial. Em geral, tais temas examinam o comportamento da 

sociedade, de segmentos em que a polícia enfrenta como opositores, como historicamente tem 

se colocado em relação a passeatas de estudantes, movimentos dos sem-terra, dos sem-teto e 

outros congêneres; mas o olhar se dá sobre “os outros” e quase nunca sobre a postura da 

própria polícia. 

A postura adotada, no caso, pelo docente, contraria os ensinamentos de 

Hernández (1998) no que se refere à possibilidade da turma escolher os temas que definem os 

projetos, principalmente com relação à história do grupo, bem como ao que se refere Ausubel 

(1963) sobre aprendizagem significativa, por tolher a autonomia pretendida dos alunos e por 

descartar temas significativos que os próprios alunos escolhem. Pelo visto, os alunos jamais 
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poderiam, na situação descrita, ter escolhido um projeto sobre movimentos sociais que 

implicasse no tema “greve na polícia”, isto foi logo sufocado pelo docente. 

O docente traz à tona, também, questões da administração escolar, ao 

afirmar que, o Comandante da escola mudou o cronograma das aulas, interrompendo a 

freqüência com que as aulas se davam e colocando os policiais alunos para realizarem tarefas 

de policiamento que adiariam a data da formatura prevista. Essa atitude, traz como 

conseqüência imediata, o adiamento de um direito que aos olhos dos alunos parecia líquido e 

certo, inclusive, com repercussão financeira, por ascenderem a uma graduação a mais na 

hierarquia militar.  

É possível que, por se tratar de período eleitoral, os alunos tenham ligado o 

fato e seu prejuízo a um sentimento de injustiça, principalmente quando a disciplina 

trabalhava com conteúdos sobre ética profissional, cidadania e direitos humanos. O 

sentimento dos alunos, traduzido em suas atitudes quando no retorno das atividades, foi 

interpretado pelo docente como “total descaso”, e levou, mais uma vez, o docente a utilizar-se 

da coerção para impor ritmos de aprendizagem e seqüência de conteúdos. Tal postura, sem 

dúvida, alterou os resultados do pós-teste quando da aplicação do DIT, pela correlação com 

sentimento de injustiça ali demonstrado. 

No depoimento do docente, ele afirma que: “Isso gerou um desvio no 

programa, devido a não termos tido mais tempo para por em pratica o estabelecido”.  Esse 

registro é mais um indício de que os diversos fatores já explicitados alteraram os resultados de 

um processo que estava em monitoração e que deveria ter seguido os passos previstos pela 

teoria que embasou esta pesquisa. Possivelmente, se o experimento da pesquisa tivesse sido 

realizado pelo próprio pesquisador, já que o aplicou durante oito anos em situações anteriores, 

com amostras semelhantes, os resultados pudessem ser diferentes, ou seja, teriam sido mais 

significativos. A opção por uma “neutralidade” na aplicação do método foi prejudicada pelos 

fatores acima descritos. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Deve-se marcar aqui o ponto final do percurso, sabendo que qualquer pesquisa 

científica termina sempre com uma vírgula, nunca um conhecimento acabado. A ciência é 

dinâmica, logo virá um novo olhar sobre o pesquisado e o suplantará. 

No início, na fase de projeto de pesquisa, imaginava-se que era possível 

abarcar uma amplitude muito maior, remover todos os “monstros” vistos nos moinhos como 

um D. Quixote. O exame de um método de aprendizagem, como uma idéia fixa, do 

pesquisador, que há oito anos antes, o testava insistentemente, com o intuito de modificar 

comportamentos, mas sem o direcionamento científico que a Academia proporciona. 

 Mais adiante, já no curso do mestrado, de maneira mais lúcida e orientada, 

procurou-se focar na mudança de julgamento moral de Kohlberg (1997), que a metodologia 

de projetos de Hernandéz (1998b), em experimentação, pudesse proporcionar.  

Ao concluir a pesquisa, é possível olhar para trás, enxergar todo o percurso e 

ver que não existia caminho pronto e acabado, este se fez ao caminhar. Não havia sustentação 

para esforço individualizado e desconexo de um projeto político-pedagógico da escola de 

formação policial, que continua fechada a inovações e que é eficiente em reproduzir uma 

cultura organizacional fortemente influenciada por padrões de legalismos, de rigidez 

hierárquica, de isolamento da sociedade.  

O ponto de chegada nada mais é que o novo ponto de partida, e o esforço 

desprendido, nada mais é que combustível para o novo empreendimento. 

A pesquisa surge quando se tem um problema a resolver, que se instalou a 

partir da dúvida sistematizada, racional, possível de ser solucionada através da utilização do 

método científico. 

Os questionamentos que orientaram essa pesquisa, sobre até que ponto a 

metodologia de projetos contribuía efetivamente para a educação para a cidadania dos 

policiais militares do Estado de Pernambuco, não foram totalmente respondidos. 

As hipóteses formuladas e submetidas à verificação de suas validades, não 

foram totalmente comprovadas, devido a uma lista de fatores que interferiram no processo, 

impedindo de se ter o experimento nas condições inicialmente previstas e apontando para a 



 119

necessidade de reaplicação. 

A busca por métodos de ensino e aprendizagem na educação profissional, 

principalmente nas escolas de formação policial, foco do presente estudo, continua sendo uma 

necessidade atual e urgente. A pesquisa revelou o quanto ainda se necessita de projetos 

político-pedagógicos que realmente viabilizem uma formação policial afinada com os tempos 

democráticos da atualidade no Brasil.  

Não houve possibilidade de comparação entre os resultados dos métodos 

utilizados por ONG’s ou Universidades, com os resultados do método utilizado na presente 

pesquisa, porque não foram aplicados os mesmos instrumentos de avaliação. 

Quanto ao papel da escola no desenvolvimento da autonomia dos alunos, esta 

pesquisa constatou que a escola de formação policial em Pernambuco não difere da maioria 

das escolas, cujo modelo educacional é heterônomo, de caráter coercitivo e uniformizante, 

incompatível com as necessidades sociais de desenvolvimento de práticas educativas que 

tenham como norte a dialogicidade, como já apontavam os estudos de pesquisadores 

brasileiros como: Araújo, 1996; Dias e Camino, 1993; Dias, Latini e Vasconcelos, 1998; 

Freitag, 1984; Menin, 1985; e Pires, 1983. 

Os processos educacionais de formação policial são desconexos e, muito se 

precisa fazer em termos de coordenação pedagógica, para que os docentes e administradores 

das escolas policiais reconheçam que nenhum esforço individualizado produzirá os efeitos 

democráticos pretendidos, enquanto forem sufocados por uma cultura organizacional, muito 

mais forte e solidificada na hierarquia verticalizada, que impede a necessária autonomia do 

aluno policial para sua aprendizagem, se é que se quer, realmente, a mudança para uma 

polícia comunitária. 

A pretendida polícia comunitária, somente poderia atingir seus objetivos numa 

formação fundada na cooperação social e em valores democráticos, onde houvesse uma 

integração de todos os cidadãos como uma comunidade auto-organizada. (DEWEY,1969). 

Nesse sentido, há de se reconhecer o papel da educação para a democracia, 

como vetor mais que necessário e, do papel das escolas, de se estabelecerem em bases 

democráticas, nas relações que ocorrem em seu interior, nos seus currículos e nos seus 

conteúdos a serem trabalhados. 

Se para o Brasil de hoje, não são aceitáveis posturas policiais tipicamente 

militares, à cata de um inimigo interno, como ocorreram nos anos de chumbo, na década de 
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1970, há de se compreender que, por tudo exposto, há uma urgente necessidade de alterar as 

estruturas da formação policial, tanto nos currículos quanto nos métodos de ensino e 

aprendizagem dessas escolas, na perspectiva de uma força que, efetivamente, proteja a 

sociedade.  

Foi possível perceber, na presente pesquisa, as fragilidades pedagógicas da 

formação policial militar em Pernambuco, depreendidas das qualificações dos docentes, da 

inconsistência dos currículos, das interferências por via hierárquica, alterando, inclusive, 

duração dos cursos, e de relações autoritárias e de distanciamento entre docentes e discentes. 

Um aprofundamento nessa questão poderá revelar ainda outros aspectos como os estruturais e 

da falta de equipamentos e orçamento, necessários para uma formação de qualidade. 

A pesquisa também evidenciou o reflexo desse distanciamento, nas relações 

internas entre oficias e praças, docentes e discentes, na Corporação policial, que se reproduz 

na relação com a sociedade, na execução do policiamento. Relações de desconfiança e medo, 

algumas até de oposição como inimigos, um clima de distanciamento dos direitos humanos 

que coloca em risco a missão de servir e proteger que orienta a ação policial. 

Embora se chegue ao final da pesquisa, sem comprovar totalmente as hipóteses 

levantadas, é gratificante, para qualquer educador, colher os depoimentos dos sujeitos 

submetidos ao processo de ensino-aprendizagem através da pedagogia de projetos, e vê-los 

exprimir sentimentos de satisfação, por terem percebido como podem mudar sua maneira de 

enxergar a sociedade, a que eles, um dia, juraram proteger e servir.  

O contato com a população, durante as intervenções dos participantes permitiu 

que eles próprios, mudassem suas opiniões e vieses distorcidos ao enxergarem a sociedade 

como inimiga. Esse processo poder-se-ia chamar de “cura interior”, proporcionada pela 

reflexão que o método da Pedagogia de Projetos viabilizou. 

Invariavelmente, todos os sujeitos expressaram sentimentos de alegria no 

contato com a população e alguns expressaram que tinham receio e até medo de se 

relacionarem com as pessoas, medo de desaprovação, de não aceitação, e após a experiência, 

refizeram seus conceitos. Qual método de ensino conseguiria aproximação com a realidade 

tão eficaz quanto o da experimentação em situações reais de aprendizagem?  

Ter acompanhado e vivenciado esse processo é gratificante, e nos coloca na 

insistência de que, somente no contato direto com o Outro, o ser humano se completa.  



 121

REFERÊNCIAS 
 
 
 
 
AMARAL, Ana Lúcia. Conflito conteúdo/ forma em pedagogias inovadoras: a pedagogia 
de projetos na implantação da escola plural. [s. l.] FaE/UFMG, 2000. Mimeo. 
 
ARAÚJO, U.F. O ambiente escolar e o desenvolvimento do juízo moral infantil. IN: L. 
Macedo (org), Cinco estudos de educação moral. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996. 
 
ARDANT, Philippe. Manuel de instrucions politiques & droit constitutionel. 4.ed. Paris: 
LGDJ, 1992. 
 
ARENDT, Hannah. A condição humana. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 
 
_______________ . Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 1989. 
 
AUSUBEL, D.P. The psychology of meaningful verbal learning. Nova York: Grune and 
Stratton, 1963. 
 
______________ . Educational psychology: a cognitive view. Nova York: Holt Rinehart and 
Winston, 1968. 
 
______________ . Psicologia educativa: um punto de vista cognoscitivo. Tradução para o 
espanhol de Roberto Helier D., da primeira edição de Educational psychology: a cognitive 
view. México: Efitorial Trillas, 1976. 
 
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Cidadania: A plenitude da cidadania 
e as garantias constitucionais e processuais. São Paulo: Saraiva, 1995. 
 
BAREMBLIT, Gregório. Compêndio de análise institucional e outras correntes. Rio de 
Janeiro: Rosa dos Ventos, 1992. 
 
BAYLEY, D. H. Padrões de Policiamento. São Paulo: Edusp, 2001. 
 
BEATTIE, Peter. The Tribute of Blood: Army, Honor, Race, and Nation in Brazil 1864-
1945. Durham: Duke University Press, 2001. 
 
BENEVIDES, Maria Victória de M. Educação para a democracia. Lua Nova. Revista de 
Cultura e Política. v. 38, p. 223-237, 1996. 
 
BIAGGIO, A. M. B., SHIMIZU, A. M & MARTINEZ, T. M. DIT-2 Opiniões sobre 
Problemas Sociais: Tradução e Adaptação do Defining Issues Test - 2. Minneapolis, MN, 
USA: Center for the Study of Ethical Development - University of Minnesota, 2001. 
 
BLOOM, Benjamim S. Taxionomia de objetivos educacionais, domínio afetivo. Porto 
Alegre: Globo, 1979. 
 



 122

BONDARUK, Roberson Luiz; SOUZA, César Alberto. Polícia comunitária – polícia cidadã 
para um povo cidadão. Curitiba: Associação da Vila Militar – Publicações Técnicas, 2003. 
 
BRASIL. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS. 
Depoimentos sobre Anísio Teixeira. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília. v. 
55, n. 121, p. 131 - 146, mar., 1971. 
 
BRETAS, Marcos Luiz. A Guerra das Ruas. Povo e Polícia na cidade do Rio de Janeiro. Rio 
de Janeiro: Arquivo Nacional/Ministério da Justiça, 1997.  
 
____________. Observações sobre a falência dos modelos policiais. In: Tempo Social; 
Revista de Sociologia da USP. São Paulo, 9(1): 79-94, maio de 1997. 
 
BULZNECK, J.A. Julgamento moral de adolescentes Delinqüentes e não-delinqüentes 
em relação com a ausência paterna. Tese de doutorado. (Curso de Pós-Graduação em 
Psicologia). São Paulo: Universidade de São Paulo, 1977. 
 
CAMINO, C. & LUNA, V. Reformulação e adaptação do Defining Issues Test (DIT). 
Trabalho apresentado no Congresso Interamericano de Psicologia. Buenos Aires, Argentina, 
1989. 
 
CANDAU, Vera; ZENAIDE, Maria Nazaré Tavares (Org). Oficinas aprendendo e 
ensinando direitos humanos. João Pessoa: PNDH/ Secretaria de Segurança Pública/ 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do homem e do Cidadão, 1999. passim. 
 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo Caminho. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
 
_________________. Cidadania: tipos e percursos.   Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n. 
18, 1996. Disponível em: <http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/199.pdf >. Acesso em 
01abr.2007. 
 
CAVALCANTI, Carlos Bezerra. Polícia Militar de Pernambuco – origem e evolução 
histórica. Recife: Luci Artes Gráficas, 1997. 
 
_____________ .História da Polícia Militar de Pernambuco: análise e comentário. Olinda: 
Bagaço, 2004. 
 
CERQUEIRA, Carlos Magno Nazareth. Remilitarização da segurança pública: a operação 
Rio. In: Instituto Carioca de Criminologia. Discursos Sediciosos – Crime, Direito e 
Sociedade, Ano I,n.1, (jan./jun. 1996). Rio de Janeiro: Relume  Dumará, 1996.  
 
CLAUDE, Richard Pierre. Direito à Educação e Educação para os Direitos Humanos. SUR – 
Revista Internacional de Direitos Humanos, Ano 2. n.2.2005. 
 
DEWEY, John. Ethics of Democracy. In: The Early Works of John Dewey. Ann Boydston, 
Carbondale: Southem Illinois University Press, 1969.v.1. 
 



 123

DIAS, A.A; CAMINO, C. A escola e o desenvolvimento moral. IN: Associação Brasileira de 
Psicologia Social (org), Resumos de comunicações científicas do VII Encontro Nacional 
de Psicologia Social. Itajaí – SC, 1993. 
 
DIAS, A.A.; LATINI, G.; VASCONCELOS, V.M.R. Educação infantil e ensino de valores. 
IN: Resumos de comunicações científicas do II Congresso Brasileiro de Psicologia do 
Desenvolvimento. Gramado – RS: SBPD, 1998. 
 
DIAS, A.A. Educação para a autonomia. Psicologia e Reflexão crítica. V.12. n.2. Porto 
Alegre: UFRG, 1999. Disponível na Internet em: < http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/ 
pdf/188/18812214.pdf>  Acesso em: 14 abr.2007. 
 
DORNELLES, João Ricardo W. Educando para os direitos humanos: desafios para uma 
prática transformadora. IN: ZENAIDE, Maria Nazaré Tavares (Org). Formação em direitos 
humanos na Universidade. João Pessoa: UFPN, 2001. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 41. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
 
FREITAG, B. Sociedade e Consciência: um estudo piagetiano na favela e na escola. São 
Paulo: Cortez, 1984. 
 
____________ . Escola, Estado e Sociedade. 4.ed. São Paulo: Moraes, 1980. 
 
GOLDSTEIN, Herman. Improving Policing: A Problem-oriented Approach. Journal of 
Crime and Delinquency, April, 1979. 
 
HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms: Contribuitions to a Discourse Theory of 
Law and Democracy. Trad. William Rehg. Cambridge, Mass: MIT Press, 1996. 
 
HERNÁNDEZ, Fernando. Transgressão e Mudança na Educação: os projetos de trabalho. 
Trad. Jussara Haubert Rodrigues. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998a. 
 
HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat. A organização do currículo por 
projetos de trabalho: o conhecimento é um caleidoscópio. 5 ed. Trad. Jussara Haubert 
Rodrigues. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998b. 
 
HONNETH, Axel. Democracia como cooperação reflexiva. John Dewey e a teoria 
democrática hoje. In: SOUZA, Jessé. Democracia hoje. Novos desafios para a teoria 
democrática contemporânea. Brasília: UNB, 2001. 
 
KANT DE LIMA, R.; MISSE, M.; MIRANDA, A. P. M. Violência, Criminalidade, 
Segurança Pública e Justiça Criminal no Brasil: uma bibliografia. BIB, Rio de Janeiro, n. 
50, 2º Semestre de 2000.  
 
KILPATRICK, W. H. Educação para uma civilização em mudança. Trad. Noemy 
S.Rudolfer. 12. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1974. 
 
KOHLBERG, Lawrence, POWER, F. Clarck & HIGGINS, Ann. La Educacion Moral: 
según Lawrence Kohlberg. Barcelona: Gedisa, 1997. 
 



 124

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de 
Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
 
LAPASSADE, Geroges. Grupos, organizações e instituições. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1983. 
 
LEITE, L. H. A. Pedagogia de projetos: intervenção no presente. Presença Pedagógica, v. 2, 
n. 8. mar./abr., 1996. 
 
LOURAU, René. A análise institucional. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 
 
LUDWIG, Antonio Carlos Will. Democracia e Ensino Militar. São Paulo: Cortez, 1998. 
(Coleção Questões da Nossa Época, v.66). 
 
MARQUES, Ramiro. Ensinar Valores: Teorias e Modelos. Santarém - PT: Porto, 1998. 
 
MENIN, M.S.S. Autonomia e heteronomia às regras escolares: observações e entrevistas 
na escola. Dissertação de mestrado. Curso de Graduação em Psicologia, São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1985. 
 
MIRANDA, Nilmário. Por que Direitos Humanos. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. 
 
MONTEIRO, Roberto. História da Polícia Militar de Pernambuco. Recife: M. Inojosa, 
1985? 
 
MOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem Significativa. Brasília: Universidade de 
Brasília, 1999. 
 
NAHMÍAS, M. Algunas aproximaciones a la educación en Derechos Humanos. In: 
Revista Novamerica, n. 78, Rio de Janeiro, jul. 1998. 
 
NEDER, Gizlene et alli. A Polícia na Corte e no Distrito Federal, 1831 - 1930. Rio de 
Janeiro: PUC/RJ, 1981. Série Estudos n. 3. 
 
NEVES, P. S. C. Segurança Pública e Cidadania: em busca de novas formas de 
sociabilidades. Universidade Federal de Sergipe, ARACAJU: 2001, Mimeo.  
 
PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas 
Sul, 1999. 
 
PIAGET, Jean. A Equilibração das Estruturas Cognitivas. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 
 
____________ . Sobre a Pedagogia. Textos inéditos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1998
 
PIOVESAN, Flavia. A Contribuição da Universidade na formação em Direitos Humanos. 
Seminário promovido pela UFPB em 2003.  Disponível em: < www.ufpb.br/cdh/ 
seminario_contribui/t3.pdf> Acesso em: 15 mar.2007. 
 



 125

PIRES, E.M.S. Estilo educacional e desenvolvimento do julgamento moral. Dissertação de 
mestrado não-publicada. (Curso de Pós-Graduação em Psicologia). Recife: Universidade 
Federal de Pernambuco, 1983. 
 
REST, J. Recent research on an objetive test of moral judgment: How the important issues of 
a moral dilemma are defined. In: D. Palma & J. Foley (Orgs.), Moral development. New 
York: Loyola University, 1974. 
 
_______. DIT Manual: manual for the Defining Issues Test. Minneapolis: University of 
Minnesota,1986. 
 
REST, J; NARVAEZ, D. Guide for DIT – 2. Minneapolis: Center for the Study of Ethical 
Development, University of Minnesota, 1998. 
 
RIQUE, Célia e LIMA, Marcos Costa. A nova relação entre a polícia e a sociedade: uma 
perspectiva emancipatória. Recife: Bagaço, 2003. 
 
RIQUE, Célia (org). A Polícia Protetora dos Direitos Humanos- coletânea de textos. 
Recife: GAJOP, 2000. 
 
RIQUE NETO, J. A tomada de consciência moral em indivíduos consistentes e 
inconsistentes. Dissertação de mestrado. (Curso de Pós-Graduação em Psicologia). João 
Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 1991. 
 
RIQUE NETO, J.; CAMINO, C. Consistency and inconsistency in adolescents’ moral 

reasoning. International Journal of Behavioral Development, 4, 21, 813-836. 1997. 

 
 
RODRIGUES, Antonio E. Martins et alli. A Guarda Nacional no Rio de Janeiro, 1831 - 
1918. Rio de Janeiro: PUC/RJ, [s.d]. (Série Estudos no. 5). 
 
SANTOS, Boaventura Souza. Uma concepção multicultural dos direitos humanos. Lua 
Nova: Revista de Cultura e Política, São Paulo, n.39,1997. 
 
SILVA, Jorge da. Controle da Criminalidade e Segurança Pública na Nova Ordem 
Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1990. 
 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 20. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2002. 
 
SKIDMORE, Thomas E. Brasil: de Getúlio Vargas a Castelo Branco, 1930-1964. 9.ed. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
 
SKOLNICK, Jerome H. & BARLEY, David H. Policiamento Comunitário: Questões e 
Práticas através do Mundo. São Paulo: Edusp, 2002. Série Polícia e Sociedade, n.6.  
 
_______. Militarização da Segurança Pública e a Reforma da Polícia: um depoimento. In: 
BUSTAMANTE, Ricardo e SODRÉ, Paulo César. Ensaios Jurídicos: O Direito em Revista. 
Rio de Janeiro: IBAJ, 1996.  



 126

 
SNAREY, J. Cross-cultural universality of social-moral development: A critical review ok 
Kohlbergian research. Psychological Bulletin, 43, 1985. 
 
SYMONIDES, Janusz. Direitos Humanos: novas dimensões e desafios. Brasília: UNESCO 
Brasil, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2003. 
 
TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América – leis e costumes. Trad. Eduardo 
Brandão. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.v.1. 
 
TURIEL, E. Conflict and transition in adolescent moral development II: The resolution of 
disequilibrium through structural reorganization. Child Development, 48, 1977. 
 
WANDERLEY, Licia Maia. Prática e consciência das regras em jogos cooperativos. 
Dissertação de Mestrado. (Curso de Pós-Graduação em Psicologia). João Pessoa: UFPB, 
1987. 
 
WENDEL, Travis, CURTIS, Ric. Tolerância zero: a má interpretação dos resultados. 
Horiz. antropol., Dec. 2002, vol.8, no.18. 
 
 
 
Documentos Oficiais: 
 
BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 
Ministério da Educação e Ministério da Justiça, Unesco, 2007. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 
Centro Gráfico, 1988. 
 
BRASIL. Ministério da Desburocratização/ Fundação Projeto Rondon. As Constituições do 
Brasil. Brasília: ESCOPO, 1987. v.1-6. 
 
BRASIL. Presidência da República. Programa Nacional de Direitos Humanos. Brasília: 
Secretaria de Comunicação Social, 1996. 
 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO (Brasil). Diretrizes curriculares nacionais 
para educação profissional. Brasília, 1999. 
 
PERNAMBUCO. Polícia Militar de Pernambuco. Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 
Praças. Currículo do Curso de Formação de Sargentos - Plano da Matéria Ética 
Profissional e Cidadania. Recife: CFAP, 2003. 
 
PERNAMBUCO. Polícia Militar de Pernambuco. Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 
Praças. Regimento Interno. Recife, CFAP, 1987. 
 



 127

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 

A – Modelo de Projetos dos Alunos 
 
 

B – Modelo de Questionário Complementar 
 
 

C - Tabelas com resultados do DIT 
 
 

D – Autorização do Comandante do CFAP 



 128

APÊNDICE “A” 
 
 
 

POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO – CFAP 
Curso de Formação de Sargentos 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO: Desenvolver valores morais peculiares da Deontologia Policial Militar, 
tais como: Fé na elevada missão da PMPE, Devoção à causa pública, Sentimento de 
servir à Comunidade, Proteção ao Cidadão, implícitos na disciplina Ética Profissional 
do referido curso. 

 
 

 
 
 
 
 

TÍTULO DO PROJETO: 
 
RESPONSÁVEIS:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA: (Qual a importância do Projeto?) 
 
 
 
 
ATIVIDADES QUE PRETENDE DESENVOLVER:  

 
 
 
 
 
 

 

 

LOCAL:  
 
DIA:    HORA:  
 
RECURSOS QUE NECESSITARÁ:  
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APÊNDICE “B” 
MODÊLO DE QUESTIONÁRIO COMPLEMENTAR 

 
 
 
RESPONDA COM SUAS PRÓPRIAS PALAVRAS 
 
 
 
1. O que é Ética? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. O que são Valores Morais? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. O que é Justiça? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4. O que é “Ter Direitos”? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. O que é - Ter direito à Cidadania? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Você sente que seus direitos de cidadão são respeitados? Por que? Explique relacionando 

as situações práticas de sua vida. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Use o verso se necessário 
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APÊNDICE “C” 
 TABELAS DOS RESULTADOS DO DIT 

 
TESTE “t” PARA AMOSTRAS INDEPENDENTES - PRÉ-TESTE 

 
 

Tabela 13 – Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Estágio 2 - Pré-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 3,31 .559 .619 98 .537 

Passivo 51 3,00     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 14 - Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Estágio 3 - Pré-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 6,86 .763 - .155 98 .877 

Passivo 51 7,00     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 15 - Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Estágio 4 - Pré-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 26,98  - .596 98 .552 

Passivo 51 27,98     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 16 - Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Estágio 5A - Pré-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 10,24 .341 .813 98 .418 

Passivo 51 9,49     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 17 - Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Estágio 5B – Pré-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 2,04 .183 - .906 98 .367 

Passivo 51 2,61     
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Tabela 18 - Comparação entre os Grupos Ativo x Passivo no Estágio 6 - Pré-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 5,90 .474 .361 98 .719 

Passivo 51 5,67     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 
Tabela 19 - Comparação entre os Grupos Ativo x Passivo no Estágio A (Anticonvencional) - 

Pré-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 1,67 .305 - .430 98 .668 

Passivo 51 1,51     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 20 - Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Escore P– Pré-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 18,18  .442 98 .660 

Passivo 51 17,59     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 

 
 
 

TESTE “t” PARA AMOSTRAS INDEPENDENTES – PÓS-TESTE 
 
 

Tabela 21 - Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Estágio 3 – Pós-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 6,18 .870 - 1,103 98 .273 

Passivo 51 7,18     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 22 - Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Estágio 5A – Pós-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 8,45 .244 - .857 98 .393 

Passivo 51 9,27     
Fonte: Pesquisa de Campo 
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Tabela 23 - Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Estágio 5B – Pós-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 1,67 .278 .125 98 .901 

Passivo 51 1,63     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 24 - Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Estágio 6 – Pós-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 5,61 .997 .746 98 .458 

Passivo 51 5,10     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 
Tabela 25 - Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Estágio A (Anticonvencional) - 

Pós-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 1,86 .022 - .944 98 .347 

Passivo 51 2,29     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 26 - Comparação entre os Grupos  Ativo x Passivo no Escore P – Pós-teste 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
Ativo 49 15,73  - .196 98 .845 

Passivo 51 16,00     
Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 
 
 

TESTE “t” PARA AMOSTRAS CORRELACIONADAS – GRUPO ATIVO 
 
 

Tabela 27 – Comparação entre o Pré-teste e o Pós-teste no Estágio 2 – Grupo Ativo 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
pré-teste 49 3,31 .277/.054 .906 48 .370 
pós-teste 49 2,90     

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Tabela 28 - Comparação entre o Pré-teste e o Pós-teste no Estágio 3 – Grupo Ativo 

 
Grupo N M Correlação “t” gl P 

pré-teste 49 6,68 .420/.003 .966 48 .339 
pós-teste 49 6,18     

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 29 - Comparação entre o Pré-teste e o Pós-teste no Estágio 5B – Grupo Ativo 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
pré-teste 49 2,04 .197/.176 1,000 48 .322 
pós-teste 49 1,62     

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 30 - Comparação entre o Pré-teste e o Pós-teste no Estágio 6 – Grupo Ativo 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
pré-teste 49 5,00 .312/ .029 .501 48 .618 
pós-teste 49 5,61     

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 31 - Comparação entre o Pré-teste e o Pós-teste no Estágio A (Anticonvencional) – 
Grupo Ativo 

 
Grupo N M Correlação “t” gl P 

pré-teste 49 1,67 .217/ .135 - .518 48 .607 
pós-teste 49 1,86     

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 
 

TESTE “t” PARA AMOSTRAS CORRELACIONADAS – GRUPO PASSIVO 
 
 

Tabela 32 - Comparação entre o Pré-teste e o Pós-teste no Estágio 3 – Grupo Passivo 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
pré-teste 51 7,00 .203/.154 - .218 50 .828 
pós-teste 51 7,18     

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Tabela 33 - Comparação entre o Pré-teste e o Pós-teste no Estágio 4 – Grupo Passivo 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
pré-teste 51 27,98 .510 1,061 50 .294 
pós-teste 51 26,71     

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 34 - Comparação entre o Pré-teste e o Pós-teste no Estágio 5A – Grupo Passivo 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
pré-teste 51 9,49 .495/.000 .317 50 .753 
pós-teste 51 9,27     

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 35 - Comparação entre o Pré-teste e o Pós-teste no Estágio 5B – Grupo Passivo 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
pré-teste 51 2,61 .198/.164 1,776 50 .082 
pós-teste 51 1,63     

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 

Tabela 36 - Comparação entre o Pré-teste e o Pós-teste no Estágio 6 – Grupo Passivo 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
pré-teste 51 5,67 .343/.014 1,086 50 .282 
pós-teste 51 5,10     

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
 
 

Tabela 37 - Comparação entre o Pré-teste e o Pós-teste no Escore P – Grupo Passivo 
 

Grupo N M Correlação “t” gl P 
pré-teste 51 17,59 .509 1,656 50 .104 
pós-teste 51 16,00     

Fonte: Pesquisa de Campo 
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APÊNDICE   D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DA 
INSTITUIÇÃO 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

Centro de Ciências Jurídicas 
Mestrado em Direitos Humanos 

 
 
 
Ilmo. Sr(a) Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP 
– PMPE. 
 
 

Solicitamos de V. Sa. permissão para que os alunos do Curso de Formação de 
Sargentos, desta instituição, possam responder aos formulários e questionários que fazem 
parte do projeto de dissertação de Mestrado intitulado Educação para a cidadania dos 
policias militares em Pernambuco 

A pesquisa está sendo orientada pela professora doutora Cleonice Camino, do 
Departamento de Psicologia da UFPB, e tem como principal objetivo Investigar os efeitos 
da utilização da pedagogia de projetos na educação para a cidadania e valores morais dos 
policiais militares, nas escolas de formação da instituição Polícia Militar no Estado de 
Pernambuco, em comparação com os efeitos de uma pedagogia tradicional. 

O referido projeto encontra-se em anexo, assim como os questionários a serem 
aplicados em etapas. 

O caráter desta pesquisa é estritamente científico, tendo por finalidade contribuir 
para o avanço na área de Educação em Direitos Humanos. 

Em relação aos resultados que serão obtidos, notificamos que nenhuma informação 
pessoal será levada a público. Os resultados serão analisados de forma global e apresentados 
em fóruns científicos. Eles poderão também ser apresentados a V. Sa. caso seja do seu 
interesse. 

Caso V. Sa. autorize a realização da pesquisa em sua instituição, por favor, queira 
devolver-nos este documento devidamente assinado.  

Certos de contar com a vossa colaboração agradecemos antecipadamente. 
 

 
Recife, 01 de Junho de 2006 

 
____________________________________ 

Assinatura do Comandante 
 
 

____________________________________ 
        Pesquisador Responsável 
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ANEXO “A” 
 

GRADE CURRICULAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS  
 

ENSINO MATÉRIA C/H 

Educação Física Militar – I 20 h/a 
Defesa Pessoal – I 20 h/a 
Ordem Unida 20 h/a 
Relações Interpessoais – I 05 h/a 
Instrução Geral – I 20 h/a 
Técnica de Policiamento Ostensivo – I 30 h/a 

Fundamentos de Polícia Comunitária 30 h/a 

1º Período 
 

História de Pernambuco e da PMPE 30 h/a 
Ética Profissional e Cidadania 30 h/a 
Sistema de Segurança Pública no Brasil e em Pernambuco 20 h/a 
Educação Física Militar – II 20 h/a 
Defesa Pessoal – II 20 h/a 
Instrução Geral – II 20 h/a 
Direito Administrativo Disciplinar do Policial Militar 30 h/a 
Português Instrumental com elaboração de documentos PMPE 40 h/a 
Relações Interpessoais – II 05 h/a 
Direitos Humanos 30 h/a 
Legislação Básica PM – I 30 h/a 
Direito Constitucional 20 h/a 

2º Período 
 

Técnica de Policiamento Ostensivo – II (técnicas de abordagem) 30 h/a 
Armamento e Munição 30 h/a 
Pronto Socorrismo 30 h/a 
Técnica de Informação de Segurança Pública 30 h/a 
Telecomunicações 30 h/a 
Noções de Direito Administrativo 30 h/a 
Educação Física Militar – III 20 h/a 
Defesa Pessoal – III 30 h/a 
Téc. de Policiamento Ostensivo – III (Procedimentos em Ocorrências) 30 h/a 
Legislação Básica PM – II 20 h/a 

3º Período 
 

Relações Interpessoais – III 05 h/a 

Tiro Policial 80 h/a 
Direito Processual Penal Aplicado 30 h/a 
Direito Penal Aplicado 30 h/a 
Direito da Criança e do Adolescente e Políticas Públicas 30 h/a 
Noções de Legislação de Trânsito 20 h/a 
Didática de Ensino 20 h/a 
Direito Processual Penal Militar 30 h/a 

4º Período 
 

Noções de Direito Ambiental 20 h/a 
Sociologia do Crime e da Violência 30 h/a 
Noções de Criminalística Aplicada 20 h/a 
Noções de Gerenciamento de Crise 20 h/a 
Prática Policial 60 h/a 
Noções de Medicina Legal Aplicada 20 h/a 
Direito Penal Militar 30 h/a 
Controle de Recursos Materiais e Financeiros 60 h/a 

5º Período 
 

Relações Interpessoais – IV 05 h/a 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1.230 h/a
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ANEXO “B” 
MODELO DO TESTE DIT ADAPTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPINIÕES SOBRE PROBLEMAS SOCIAIS 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
  O objetivo deste questionário é compreender como as pessoas pensam sobre 
problemas sociais. As diferentes pessoas têm frequentemente, opiniões diferentes acerca de questões 
de certo ou errado. 
 
Aqui não existem respostas “corretas” no sentido de respostas corretas que se dão a problemas de 
matemática. Nós gostaríamos de saber o que é que você pensa acerca de diversas estórias-problema. 
 
 
 
 
 
 
 

Inicialmente, queira fornecer os seguintes dados pessoais: 
 
 
 
 
 
 
NOME: ________________________________________ MATRÍCULA: ___________________ 
 
DATA DE NASCIMENTO: ________________________ SEXO: __________________________ 
 
CURSO: ________________________________________ DISCIPLINA: ____________________ 
 
SALA: __________________ HORÁRIO: _____________________ DATA: _________________ 
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  No presente questionário, você está convidado a emitir sua opinião acerca de diversas estórias. 
Aqui vai uma estória como exemplo: 
  João da Silva está pensando em comprar um carro. Ele é casado, tem dois filhos e tem uma 
renda média. O carro que ele quer comprar vai ser o único da família. Será usado principalmente para ir ao 
trabalho, e dar umas voltas pela cidade, mas também para alguma viagem de férias. Na tentativa de decidir que 
tipo de carro deve comprar, ele percebe que precisa levar em conta uma série de fatores. Aqui em baixo segue 
uma lista de alguns desses fatores: 
  Se você fosse o João da Silva, qual o grau de importância que teria para você cada uma das 
questões seguintes, em vista de sua decisão de comprar o carro? 
 
 

Instruções para parte A (título de exemplo): 
 
  Nas colunas em branco do lado direito, assinale com X qual é o grau de importância que tem o 
fator ou a questão proposta. Existem cinco colunas a serem escolhidas: 
_______________________________________________________________________________________ 
MÁXIMA IMPORTÂNCIA – Assinale esta se a questão diz respeito a algo que implica em uma diferença 
grande, crucial, de um modo ou de outro, ao tomar uma decisão a respeito do problema. 
_______________________________________________________________________________________ 
GRANDE IMPORTÂNCIA – Assinale esta se a questão diz respeito a algo que a pessoa, claramente, deveria 
estar alerta ao efetuar a decisão e, de um modo ou de outro, implica em uma diferença na sua decisão, mas não 
numa diferença muito grande e crucial. 
_______________________________________________________________________________________ 
MÉDIA IMPORTÂNCIA – Assinale esta se a questão diz respeito a algo que você, de um modo geral, considera 
importante, mas algo que não é de crucial importância ao decidir sobre este problema. 
_______________________________________________________________________________________ 
PEQUENA IMPORTÂNCIA – Assinale esta se a questão diz respeito a algo que não é suficientemente para ser 
considerada neste caso. 
_______________________________________________________________________________________ 
NENHUMA IMPORTÂNCIA – Assinale esta se a questão é sobre algo que não tem qualquer importância na 
tomada de decisão e se você estaria perdendo seu tempo ao pensar sobre ela quando frente a uma decisão difícil. 
Algumas questões tendem a parecer bobas, ou a não fazer sentido, ou a não serem compreendidas totalmente. 
Assinale também esta em tais questões. 
 
        GRAU DE IMPORTÂNCIA 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA

1. Se o vendedor do carro mora no mesmo quarteirão que João da Silva.      

2. Se um carro usado seria mais cômodo, no final das contas, que um carro 
novo. 

     

3. Se a cor vermelha, que é a cor preferida de João da Silva.      

4. Se a relação diferencial da transmissão é de 1.4:11.      

5. Se um carro médio seria melhor que um carro pequeno.      

6. Se a carroceria é monobloco com estrutura diferenciada.      

 
Instruções para parte A (título de exemplo): 

 
  Da lista de 6 (seis) questões acima propostas, escolha a que é mais importante de todo o 
conjunto. Coloque o número dela na linha correspondente que está abaixo. Faça o mesmo com a relação a sua 2ª, 
3ª e 4ª, mais importantes, em ordem decrescente de importância. (Note que estas escolhas serão feitas em base ao 
que foi marcado nos quadrinhos de cima; para escolher as mais importantes, na ordem certa, é preciso reler o que 
você marcou em cima). 
 
  - A 1ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 2ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 3ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 4ª questão mais importante: _____________________________________ 

 



 140

JOÃO E O REMÉDIO 
 
 
 
 
  Em um País da Europa, havia uma mulher que estava quase à morte, por que sofria de 
câncer. Existia só um remédio que os médicos achavam que podia salvá-la, tendo sido inventado 
recentemente por um farmacêutico local. Mas saia um tanto caro para fazer esse medicamento, além 
disso, o farmacêutico cobrava dez vezes mais do que lhe custava. João, o marido daquela mulher 
doente, tomou dinheiro emprestado para comprar o remédio, mas só conseguiu a metade. Pediu 
abatimento ou que lhe deixasse pagar mais tarde, pois sua mulher precisava mesmo do remédio, mas o 
farmacêutico disse que não vendia por menos, nem vendia fiado, pois queria ganhar dinheiro. Então, 
João ficou desesperado e começou a pensar em arrombar a farmácia e roubar o remédio para sua 
esposa. 
 
 
 
- João devia roubar aquele remédio? ( ) SIM    (   ) NÃO  ( ) NÃO SEI 
 
 
        GRAU DE IMPORTÂNCIA 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA

1. As leis da sociedade devem ser obedecidas.      

2. É natural que um marido amoroso chegue a roubar para atender a sua 
esposa. 

     

3. João deveria pensar que manter sua esposa viva seria útil para ele.      

4. João deve considerar que é importante a dualidade da vida.      

5. João deveria pensar em beneficiar alguém que ele gosta.      

6. Os direitos do farmacêutico, quanto ao seu invento, devem ser respeitados.      

7. A essência de viver, conta tanto individualmente como socialmente, quanto 
ao destino de morrer. 

     

8. Nas relações sociais, as pessoas devem se regular por princípios.      

9. O farmacêutico está se valendo de uma lei inútil, que só protege os ricos.      

10. A lei, neste caso, atrapalha a mais profunda aspiração de qualquer 
membro da sociedade. 

     

11. A atitude do farmacêutico é mesquinha e cruel.      

12. Roubar, num caso como este, traria benefícios para a sociedade inteira.      

 
 
 
  Da lista das 12 questões, escolha as 4 (quatro) mais importantes: 
 
 
 
  - A 1ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 2ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 3ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 4ª questão mais importante: _____________________________________ 
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A OCUPAÇÃO PELOS ESTUDANTES 

 
 
 
 
  Na época em que os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã, havia nas 
Universidades americanas um curso regular, obrigatório, que preparava os alunos para a guerra. 
  Na Universidade de Havard, um grupo de estudantes contrários a guerra do Vietnã, 
formou uma agremiação que tinha entre seus objetivos, acabar com este curso. Assim, a agremiação 
chegou a pedir à direção da Universidade que cancelasse o curso, mas o Reitor declarou que iria 
mantê-lo. 
  Diante deste fato, 200 (duzentos) membros da agremiação marcharam até o prédio da 
Reitoria e ocuparam-no. Eles declararam que fizeram isto para forçar as autoridades a extinguir o 
treinamento militar como curso. 
 
 
 
- Os estudantes deveriam ocupar o prédio da Reitoria?    (      ) SIM       (        ) NÃO    (      ) NÃO SEI 
 
 
 
        GRAU DE IMPORTÂNCIA 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA

1. Os estudantes fizeram isto para serem bem vistos e estimados pela 
comunidade acadêmica. 

     

2. Os estudantes deveriam pensar que não têm direito de se apossarem da 
propriedade alheia. 

     

3. Os estudantes devem pensar nos benefícios que poderão obter com este ato.      

4. A ocupação do prédio, no fim das contas favorecerá um grande número de 
pessoas. 

     

5. O Reitor desconsiderou o voto do corpo docente.      

6. A ocupação do edifício acarretará má fama a todos os estudantes.      

7. A ocupação do prédio está de acordo com princípios universais de justiça.      

8. Uma ocupação desse tipo vai contra as normas da Universidade.      

9. O prédio foi ocupado porque o Reitor não soube ser generoso e cordial 
para com a comunidade acadêmica. 

     

10. A administração da Universidade não deve ficar nas mãos de poucas 
pessoas, deve ser de todos. 

     

11. Os estudantes julgam que seus objetivos são mais importantes que leis.      

13. As normas da Universidade devem ser respeitadas pelos estudantes.      

 
  Da lista das 12 questões, escolha as 4 (quatro) mais importantes: 
 
 
  - A 1ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 2ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 3ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 4ª questão mais importante: _____________________________________ 
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O PRISIONEIRO FORAGIDO 
 
 
 
 
  Um homem foi condenado à prisão por 10 (dez) anos. Depois de um ano, porém, ele 
fugiu da cadeia, mudou-se para uma região nova do país, e tomou o nome de Simões. Durante oito 
anos ele trabalhou duro, tanto que conseguiu economizar dinheiro suficiente para ter seu próprio 
negócio. Ele era muito gentil com seus fregueses, pagava altos salários a seus empregados e dava 
muito dos seus lucros pessoais para obras de caridade. Um certo dia, dona Cida, uma velha vizinha, 
reconheceu-o como o homem que tinha fugido da prisão, e a quem a polícia estava procurando. 
 
 
 
- Dona Cida deveria entregar o Sr. Simões à Polícia?  (     ) SIM     (   ) NÃO     ( ) NÃO SEI 
 
 
 
        GRAU DE IMPORTÂNCIA 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA

1. Oito anos não são suficientes para provar que o Sr. Simões é uma boa 
pessoa. 

     

2. O não cumprimento de uma lei estimula a desobediência de outras.      

3. Melhor seria uma sociedade sem leis.      

4. O Sr. Simões deve cumprir o que determina a lei.      

5. As ações devem ser julgadas a partir de princípios universais de justiça.      

6. Não é vantagem fazer prisões isoladas quando se trata de um homem 
caridoso. 

     

7. Só uma pessoa cruel e sem coração denunciaria o Sr. Simões.      

8. O correto seria que Dona Cida se comportasse com base no que dita a lei.      

9. Dona Cida deve pensar na sua amizade como Sr. Simões.      

10. Um cidadão tem obrigação de entregar um criminoso foragido, não 
importando as circunstâncias. 

     

11. Decisões deste tipo devem ser tomadas considerando-se o bem comum.      

12. O cumprimento de uma lei deve estar subordinado aos interesses e 
necessidades sociais. 

     

 
 
 
  Da lista das 12 questões, escolha as 4 (quatro) mais importantes: 
 
 
 
  - A 1ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 2ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 3ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 4ª questão mais importante: _____________________________________ 
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O DILEMA DO MÉDICO 
 
 
 
 
  Uma Senhora padecida de um câncer incurável, e não tinha mais de seis meses de 
vida. Ela tinha dores horríveis. Estava tão debilitada que uma boa dose de anestésico como morfina a 
fazia morrer mais cedo. Em momento de alívio pedia ao Doutor que lhe desse uma dose de morfina. 
Dizia, não poder mais suportar a dor, e visto que morreria de todo jeito, era melhor que o médico 
acabasse com o seu sofrimento. 
 
 
 
- O médico deveria dar-lhe a dose que a faria morrer?  (       ) SIM       (       ) NÃO    (       ) NÃO SEI 
 
 
 
        GRAU DE IMPORTÂNCIA 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA

1. O médico deve considerar o conceito que os seus colegas têm dele.      

2. O Doutor deve se orientar pelo Código de Ética médica.      

3. Não deveria haver leis regulando a vida das pessoas.      

4. Em casos como este, deve-se pensar se as leis existentes refletem o anseio 
da sociedade. 

     

5. O Doutor deve pensar no que é mais vantajoso para a sua carreira pessoal.      

6. O valor da morte é anterior à expectativas da sociedade acerca dos valores 
pessoais. 

     

7. O Doutor deve se preocupar com o que a sociedade pode pensar a seu 
respeito. 

     

8. O Doutor deve decidir com base em seus princípios de consciência.      

9. O Doutor deve pensar no que diz os mandamentos da lei de Deus.      

10. A ação do Doutor deve se caracterizar pela solidariedade e cooperação.      

11. O Doutor como qualquer cidadão, deve se orientar pelas leis de seus 
países. 

     

12. Os membros da sociedade devem decidir sobre o direito à eutanásia 
(morte quando o sofrimento é por demais intenso). 

     

 
 
  Da lista das 12 questões, escolha as 4 (quatro) mais importantes: 
 
 
 
  - A 1ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 2ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 3ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 4ª questão mais importante: _____________________________________ 
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O PROPRIETÁRIO DA OFICINA 
 
 
 
 
  Na região Sul dos Estados Unidos, havia um cidadão chamado Ben e que tinha uma 
oficina mecânica para automóvel. Ele precisou de um outro mecânico, mas bons mecânicos não são 
fáceis de se achar. Havia só um homem que parecia ser um excelente mecânico, mas era negro. Ben, 
pessoalmente, nada tinha contra negros, mas temia contratar aquele homem pelo fato de muitos 
fregueses não gostarem de negros. Esses fregueses poderiam procurar outra oficina se um negro 
estivesse trabalhando para Ben. 
  Quando então, aquele candidato ao emprego veio saber se poderia ser contratado, Ben 
lhe respondeu que já havia contratado outra pessoa. Na realidade, Ben não tinha contratado ninguém, 
visto que não havia pessoa tão competente a não ser aquele negro mesmo. 
 
 
 
- Ben deveria contratar o negro?    ( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SEI 
 
 
 
        GRAU DE IMPORTÂNCIA 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA

1. O proprietário de uma firma tem o direito de tomar as decisões relativas à 
sua firma. 

     

2. Existe uma lei que proíba a discriminação racial na contratação de 
empregado. 

     

3. Mesmo que não tenha preconceitos, Ben deve considerar a opinião dos 
outros. 

     

4. Ben deve pensar no que é melhor para os seus negócios.      

5. Os papeis na sociedade não devem ser preenchidos tendo como princípio 
básico a cor. 

     

6. O sistema capitalista, ganancioso e competitivo, deve ser completamente 
superado. 

     

7. Ben deve pensar se o preconceito racial traz benefícios para a sociedade 
como um todo. 

     

8. Não contratar negros competentes seria uma perda para a sociedade.      

9. Sr. Ben intui que recusar o emprego àquele negro pode atender aos 
interesses da sociedade. 

     

10. Sr. Ben não poderia ser tão duro de coração ao ponto de recusar o 
emprego ao negro. 

     

11. O Sr. Ben deve obedecer às leis do seu País.      

12. Ben, ajudando ao negro, será visto como um homem de caráter.      

 
 
  Da lista das 12 questões, escolha as 4 (quatro) mais importantes: 
 
 
 
  - A 1ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 2ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 3ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 4ª questão mais importante: _____________________________________ 
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O JORNALZINHO 
 
 
 
 
  Numa escola de 2º Grau, nos Estados Unidos, um rapaz chamado Fred queria publicar 
um jornalzinho para estudantes, no qual ele pudesse expressar muitas das suas opiniões. Ele queria 
falar contra a guerra no Vietnã e contra algumas das normas da escola. 
  Fred ao Diretor pedir sua permissão. O Diretor concedeu a permissão, desde que, antes 
de cada publicação Fred lhe mostrasse todos os artigos para aprovação. Fred concordou e entregou ao 
Diretor vários artigos para aprovação. O Diretor aprovou a todos e Fred os publicou no jornalzinho. 
Mas o Diretor não esperava que o jornalzinho recebesse tanta atenção. Os estudantes ficaram tão 
excitados pelo jornalzinho que já começaram a organizar protestos contra algumas normas da escola. 
Alguns pais enfurecidos protestaram contra as opiniões de Fred e telefonaram ao Diretor dizendo-lhe 
que o jornalzinho era antipatriótico e que não deveria ser publicado. Como resultado de todo aquele 
tumulto, o Diretor mandou que Fred parasse com a publicação, explicando-lhe que as suas atividades 
estavam perturbando o bom andamento da escola. 
 
 
 
- O Diretor deveria parar o Jornalzinho?   ( ) SIM ( ) NÃO ( ) NÃO SEI 
 
 
 
        GRAU DE IMPORTÂNCIA 

 MÁXIMA GRANDE MÉDIA PEQUENA NENHUMA

1. O Diretor deve se ater as normas gerais da escola.      

2. O Diretor deve verificar se o conteúdo do jornal fere o regulamento da 
escola. 

     

3. O Diretor deve pensar que os pais são quem mantêm, economicamente a 
escola. 

     

4. O Diretor tem o direito de dar ordens quando há violação das leis.      

5. O Diretor tem a liberdade para conversar com os pais dos alunos.      

6. O Diretor deveria pensar que paralisando o jornalzinho, impediria a livre 
discussão de assuntos importantes. 

     

7. O Diretor deve pensar que se parar o jornalzinho ficará mal visto pelos 
estudantes. 

     

8. O Diretor deveria pensar se Fred era um aluno querido pelos colegas.      

9. Suspender o jornal prejudica o pensamento crítico dos estudantes.      

10. O Diretor deve pensar no respeito aso direitos humanos ao tomar sua 
decisão. 

     

11. Cabe ao Diretor o que é melhor para a escola.      

12. O Diretor deve pensar no conceito que goza a escola perante a 
comunidade. 

     

 
  Da lista das 12 questões, escolha as 4 (quatro) mais importantes: 
 
 
  - A 1ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 2ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 3ª questão mais importante: _____________________________________ 
  - A 4ª questão mais importante: _____________________________________ 
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ANEXO “C” 
                                                   
                                               FOLHA  DE  APURAÇÃO  DO  DIT 
 
 
         NOME: _____________________________________________ IDADE: __________ 
         GRAU DE INSTRUÇÃO:_________________________________________ SEXO: ______________ 

 

 

ITENS   ESTÓRIAS - 
PROBLEMAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
João e o  Remédio 
 

4 3 2 M 3 4 M 6 A 5A 3 5A 

Estudantes 
 

3 4 2 5A 5A 3 6 4 3 A 5B 4 

Prisioneiro 
 

3 4 A 4 6 M 3 4 3 4 5A 5A 

Médico 
 

3 4 A 5A 2 M 3 6 4 5B 4 5A 

Oficina 
 

4 4 3 2 6 A 5A 5A 5B 3 4 3 

Jornalzinho 
 

4 4 2 4 M 5A 3 3 5B 5A 4 3 

 
 
 

ESTÁGIOS  ESTÓRIAS - 
PROBLEMAS 

2 3 4 5 5A 5B 6 A M P 
João e o Remédio 
 

         

Estudantes 
 

          

Prisioneiro 
 

          

Médico 
 

          

Oficina 
 

          

Jornalzinho 
 

          

TOTAL 
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