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RESUMO 

A presente monografia tem como objetivo apresentar uma proposta de criagao de 
Unidades do Colegio da Polfcia Militar ap6s o levantamento das areas da Regiao 
Metropolitana de Salvador com maior fndice de criminalidade. A pesquisa teve uma 
metodologia baseada em documentos e analise de campo, sendo que no 
concernente a parte documental, foram utilizados para efeito cientffico, materiais 
disponfveis em arquivos publicos, instituig6es publicas, tais como documentos 
hist6ricos, literarios, regulamentos, leis, portarias e decretos, artigos cientfficos e 
material estatfstico, disponfveis em meio eletronico da rede mundial da Internet. A 
partir da analise diagn6stica que retratou um clima de inseguranga na cidade, 
principalmente nos bairros perifericos, percebe-se que ha uma necessidade de 
ag6es preventivas, bem como a integragao da Polfcia Militar da Bahia com a 
comunidade. E a previsao legal da interagao entre famflia, sociedade e Estado. Por 
meio das conclus6es inferidas no presente estudo, foram trabalhas as hip6teses 
previstas, estudando-se a proposta de criagao de unidades do CPM, dada a 
relevancia e a importancia sobre a valorizagao da educagao. lsso ocorre em virtude 
da necessidade cada vez mais eminente de uma proposta eficaz para a educagao, 
uma vez que esta se apresenta sucateada. Aproveitando essa nova filosofia da 
corporagao, de uma polfcia cada vez mais comunitaria, em que a educagao 
novamente esta em destaque, a criagao de unidades do CPM, em areas com alto 
fndice de criminalidade, sera de grande valia. Da pesquisa realizada conclui-se que 
apesar dos moradores em areas violentas terem a conscientizagao sobre a 
importancia da educagao para a sociedade, ficou latente que para muitos, esta se 
encontra relegada a um segundo plano pelos 6rgaos publicos. Assim, faz necessaria 
a conjugagao de esforgos - polfcia, escola e comunidade. Precisam agir em 
cooperagao para alcangar melhores resultados no combate a criminalidade e na 
oferta de uma educagao voltada para jovens, que acima de tudo, ja nao possuem 
mais expectativa. Sem alternativa, eles ja nao sonham mais, ja nao tem aspirag6es. 
Destarte, a proposta aqui defendida, quer assegurar a esses jovens - criangas e 
adolescentes -, uma vida digna, repleta de sonhos. Ou seja, uma educagao voltada 
a promogao para a cidadania por meio da hierarquia e disciplina. 0 que se pretende 
e promover a inclusao social deixando-os livres do vfnculo com a criminalidade. 

Palavras-Chave: Colegio da Policia Militar; proposta de criagao de CPM. 



ABSTRACT 

This thesis aims to submit a proposal to set up units of Military Police School (MPS), 
after a survey of the metropolitan areas with highest rate of crime in Salvador. 
Salvador is the capital city of a State in northeast of Brazil: Bahia. The research has 
a methodology based on documents and field analysis. To collect documents set, 
available materials were used from: public archives; public institutions; such as 
historical and literary documents; regulations; laws; ordinances and decrees; as well 
as scientific articles and statistical material available on internet. The diagnostic 
analysis showed as result a presence of social insecurity at the city (especially at 
local neighborhoods - periphery). From this, it was realized that there is a need for 
preventive actions, as well as integration of the Military Police of Bahia with the 
community. It is the legal forecast interaction between family, society and the 
Government. From the conclusions of this research, the hypotheses mentioned were 
worked, studying the proposal to set up units of MPS, considering the importance to 
develop and to improve the education. A proposal for effective education is even 
more imminent needed, since the carelessness of it. Taking advantage of this new 
police corporation behavior (it means: a police more integrated with the community, 
where the education is in focus), the set up of units of MPS in areas with high rates of 
crimes is a great importance. The research concludes that, besides the residents in 
dangerous areas are awakened about the importance of education for the 
community, by the other hand, the education is reduced in importance by the public 
departments. So, the efforts coalition is necessary among police, school and 
community. The coalition needs to act in cooperation to reach better results against 
the crime and to offers better education to youth who have not expectation to 
improve their lives. Without opportunities, they no longer dream more, no longer has 
aspirations. Thus, this proposal wants to assure for these youth (children and 
teenagers), a decent life full of dreams. That is, to promote an education for 
citizenship through the hierarchy and discipline. The aim is to promote social 
inclusion leaving them free of the crime. 

Keywords: Military Police School; Proposal to set up units of MPS 
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1 INTRODUCAO 

Este trabalho tem por finalidade apresentar um estudo sabre a 

problematica da criminalidade em Salvador, um levantamento das areas que 

apresentam altos Indices de violencia, com o prop6sito de implantar nestes locais 

unidades do Colegio da Polfcia Militar, visando reduzir a violencia infanto-juvenil. 

As maiores ameagas a vida humana sao OS latrocfnios, homicfdios, 

roubos, les6es e drogas. 0 receio de ser assaltado convive no fntimo de cada um. 

Tao alarmante e o quadro de intranqOilidade que, do homem da rua a qualquer 

autoridade, todos tem sobressaltos de serem vftimas da violencia. 0 conflito tornou

se tao amplo e complexo que na verdade deixou de ser uma questao de ordem 

policial e, sim, social. 

Nesse sentido e que OS direitos a vida, a liberdade e a educagao, dentre 

outros, consagrados na atual Carta Magna, sao visivelmente violados com o 

aumento da criminalidade, influenciando sobremaneira no desenvolvimento da 

sociedade. 

Apresentam-se ainda as sinalizag6es encontradas no campo de pesquisa 

voltadas a pratica de uma educagao para formagao de cidadaos, contribuindo para a 

reflexao coletiva sabre a construgao da cidadania em ambientes escolares a luz de 

pressupostos advindos da multirreferencialidade e dos estudos culturais. 

Para tanto, o trabalho foi elaborado de maneira a possibilitar ao leitor uma 

visao de como a criminalidade cresceu de forma assustadora no seio da sociedade 

soteropolitana, inclusive adentrando os port6es dos colegios, tanto publicos como 

privados. Tambem apresenta como esta estruturalmente organizado o Colegio da 

Polfcia Militar da Bahia e qual a sua missao. Dessa forma, e imprescindfvel e 

justificavel investigar, inicialmente, a retrospectiva hist6rica do CPM, os contextos 

legais do ensino militar e, em sequencia, os efeitos que a institucionalizagao de um 

sistema evidencia. 

Consoante a 6tica social, foi focalizada a importancia educacional desta 

instituigao para a sociedade baiana na convicgao de que as escolas militares, em todo 

o mundo, tem papeis preponderantes na lapidagao do carater, da etica e da moral, 

atributos fundamentais na preparagao e formagao do ser humano, que, por muitas 

vezes, se transformam em grandes lfderes, a exemplo do atual governador do Estado 

da Bahia e do Comandante Geral da PMBA. 
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Espera-se que este estudo seja uma contribuigao efetiva para uma polftica 

de redugao de danos sociais, causa a que se dedica, e ao mesmo tempo um estimulo a 

outros projetos que tenham a violencia urbana como tema central, objetivando a 

construgao de uma sociedade mais justa, plena e igualitaria. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

E. a propria Constituk;ao Federal que proclama a educagao como "direito 

de todos, dever do Estado e responsabilidade da famflia", com a trfplice fungao de 

garantir a realizagao plena do ser humano, inseri-lo no contexto do Estado 

Democratico e qualifica-lo para o mundo do trabalho. A educagao, como dever do 

Estado e realidade social, nao foge ao controle do Direito. A um so tempo, a 

educagao representa tanto mecanismo de desenvolvimento pessoal do indivfduo 

como da propria sociedade em que esta inserido. 

Se o melhor entendimento das normas que regulam a Educagao mostra

se relevante no momenta em que sua missao no contexto da sociedade brasileira e 

realgada, a avaliagao acerca da existencia de direitos subjetivos relacionados ao 

tema aqui estudado coloca-se como importante elemento de afirmagao dos direitos 

do cidadao frente ao Estado, garantindo, em ultima analise, meio de conferir 

efetividade aos preceitos constitucionais, ao tempo em que a insergao da Educagao, 

nos textos constitucionais, assinala, pais, do ponto de vista formal, a passagem do 

Estado Individual para o Estado Social. 

Sob esse prisma, o Colegio da Polfcia Militar (CPM), um dos pilares que 

compoem a estrutura de ensino da Corporagao, foi criado por meio do Decreta 

Estadual n.Q 16.765 de 9 de abril de 1957. A sua missao educacional para a 

sociedade baiana e de alta relevancia. 0 presente estudo tern sua importancia por 

tratar-se de uma pesquisa inedita, ja que os atuais CPMs foram criados sem nenhum 

criteria cientffico. Serao evidenciados dados complementares de campo, 

informag6es extrafdas diretamente das unidades do CPM, entrevistas realizadas 

com autoridades de ensino da Corporac;ao, questionarios dirigidos aos Diretores 

Gerais dos Colegios da Polfcia Militar da Bahia, alem de entrevistas realizadas com 

personalidades que participaram diretamente da estruturagao e criagao do CPM da 

Bahia. 
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Diante disso, procurou-se abordar tambem os aspectos legais do ensino, 

buscando fundamentagao te6rica com enfoque nos princfpios gerais do Direito, nas 

normas constitucionais sabre educagao, em especial a Constituigao Federal como 

sistema aberto de regras, princfpios ou procedimentos, no direito a educagao, 

fazendo alusao a Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional 

(LDBEN), na competencia legislativa do Estado de Direito, destacando a previsao 

legal como mecanismo apto a definir uma estrutura e a efetividade do direito a 
educagao e na organizagao dos sistemas de ensino, evidenciando a existencia de 

esferas de atuagao na organizagao da educagao nacional como corolario 16gico do 

modelo de repartigao de competencias legislativas. 

E bem verdade que a Polfcia Militar da Bahia redefiniu o ensino pelo 

Decreta nQ. 10.152 de 9 de novembro de 2006, em bora ainda sem o aparato legal 

especffico disposto na LDBEN, tendo o Departamento de Ensino 1, 6rgao 

coordenador, consultivo e deliberative, encarregado de planejar, controlar e fiscalizar 

as atividades de ensino da Corporagao que atua como instancia superior na 

regulamentagao e elaboragao de diretrizes da polftica institucional de educagao para 

as organizagoes de ensino, objetivando com isso regular a sua funcionabilidade. 

Nesse contexto, a Coordenagao de Planejamento e Controle Pedag6gico, 

subordinada ao Departamento de Ensino, tem a atribuigao de planejar, anualmente, 

as atividades pedag6gicas, acompanhando e avaliando o processo de ensino

aprendizagem e, no caso dos Colegios da PMBA, em consonancia com a polftica 

institucional de educagao e com os documentos reguladores da atividade do saber, 

em perfeita sintonia com a Secretaria Estadual de Educagao. 

Fundamentada nessa perspectiva e que se vislumbra nao s6 a efetivagao 

de Unidades de CPM, como tambem a sua implantagao/criagao em areas com alto 

fndice de violencia na Regiao Metropolitana de Salvador (RMS). Ademais, ate 2004 

s6 existiam duas unidades do CPM - Dendezeiros e Lobato - na RMS, 

diferentemente do que ocorre atualmente, haja vista que o CPM ja conta com mais 

duas unidades na RMS - Lufs Tarquinio e Joao Florencio - alem da unidade de 

Candeias, cidade que integra a RMS, e mais oito unidades no interior da Bahia, nas 

cidades de Alagoinhas, Feira de Santana, llheus, ltabuna, Vit6ria da Conquista, 

Teixeira de Freitas, Jequie e Juazeiro, propiciando um embasamento te6rico para 

1 Art. 16 da Portaria no 080- CG/06, Suplemento LJNG nQ. 029 de 12/12/2006. 
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nossa proposta. 

Dessa forma, rediscutir as propostas para a educagao a fim de 

redimensiona-la para atender as exigencias da contemporaneidade e imprescindfvel. 

"Ha uma sociedade que se esta produzindo atraves da cooperagao e que necessita 

de um novo saber e de uma nova educagao" (BUFFA, 1988, p. 15). 

Os principais questionamentos para a elaboragao da proposta de 

implantagao dos CPMs foram os seguintes: 

a) Quais as principais areas de risco da regiao metropolitana de Salvador? 

b) Qual o fndice de evasao escolar nas areas levantadas para implantagao 

dos CPMs? 

c) Quais as informag6es existentes sabre a delinqOencia infanto-juvenil nas 

areas a serem estudadas? 

Tendo em vista os questionamentos supracitados, podemos resumir em 

uma pergunta o problema da pesquisa: Como elaborar uma proposta de criac;ao 

de unidades do Coh~gio da Policia Militar em areas de riscos da Regiao 

Metropolitana de Salvador? 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Ate recentemente, nenhuma iniciativa isolada conseguiu provar absoluta 

eficacia na prevengao do crime. Dessa forma, com a presente proposta pretende-se 

contribuir para a elaboragao te6rica e pratica de propostas de atendimento as 

populag6es marcadas por situag6es existenciais de violencia. Esta agao privilegia os 

segmentos mais vulneraveis desse universo social: a crianga e o adolescente. Neste 

aspecto o objetivo desse trabalho foi o de, por um lado, conhecer as formas como 

vivem, as aspirag6es, os objetivos de realizagao de projetos e animag6es da vida e, 

por outro, os meios de que esses jovens disp6em para realiza-los: o patrimonio e o 

capital cultural; as possibilidades e formas de articulagao social; as relag6es sociais 

instrumentais e afetivas que conduzem a pratica da violencia, para, a partir desta 

analise, desenvolver uma proposta polftico-pedag6gica com fulcra na implantagao de 

unidades do Colegio da Polfcia Militar nesses locais, objetivando a redugao da 

violencia. 
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Constitufram parte integrante desta missao: 

• A luta permanente contra a violencia que assola nossa sociedade; 

• A valorizagao das diferengas; 

• A etica pessoal e institucional; 

• A qualidade dos servigos oferecidos, possibilidades ao educando, a 

construgao de seu projeto de vida pessoal e social; 

• Os Direitos Humanos; 

• A construgao da cidadania aos educandos; 

• 0 compromisso polftico com as populag6es das areas afetadas pela 

violencia. 

Sendo assim, investir na defesa dos direitos assegurados a crianga e ao 

jovem, na garantia, principalmente, da educagao, seguranga e convivencia familiar, 

realizando, para tanto, as articulag6es polfticas necessarias, oferecendo servigos 

educacionais de qualidade aos educandos a tim de possibilitar transformag6es em 

sua hist6ria pessoal e social e de grande importancia, pois s6 assim ter-se-a uma 

sociedade mais justa e igualitaria. 

Nesse contexte, a implantagao de unidades do Colegio da Polfcia Militar 

revela-se de fundamental importancia, como sera vista adiante, mesmo este nao 

dispondo, ainda, de aparato legal especffico disposto na LDBEN. 

A investigagao e estudo sabre o tema nao poderiam prescindir da 

colaboragao pessoal e profissional adquirida pelo autor2
, que traz consigo uma vasta 

experiencia no assunto, por ter vivenciado varias situag6es na Diregao do Colegio da 

Polfcia Militar do Lobato, onde comegou a vislumbrar o problema gerador dos 

fenomenos aqui pesquisados. 

1 .3 OBJETIVOS 

0 objetivo geral deste trabalho foi o de elaborar uma proposta para a 

criagao de unidades do Colegio da Polfcia Militar em areas de risco da Regiao 

Metropolitana de Salvador. Em decorrencia disso, os objetivos especfficos sao: 

a) levantamento por meio de dados estatfsticos fornecidos pela Secretaria 

2 Peterson Tanan PORTINHO- Ten Cel PMBA, Diretor Geral do Colegio da Policia Militar, Unidade 
Lobato - Salvador/Sa, de 2000 a 2008. 
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de Seguranga Publica da Bahia e atraves do CPC - Comando de Policiamento da 

Capital e Regiao Metropolitana de Salvador sobre as areas de risco e de 

delinquencia infanto-juvenil; 

b) identificagao e analise junto a Secretaria de Educagao dos principais 

motivos da evasao escolar e as necessidades educacionais das areas de alto fndice 

de criminalidade da Regiao Metropolitana de Salvador; 

c) elaboragao, a partir da analise dos dados coletados, da proposta de 

criagao de unidades dos Colegios da Polfcia Militar nas areas de risco levantadas. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 

Na investigagao que fundamenta e da significado e sentido ao prop6sito 

do projeto, varias fontes foram consultadas, buscando-se informag6es e obras que 

versavam sabre o assunto, visando a coleta de dados em documentos cedidos 

pela Polfcia Militar da Bahia, peri6dicos, monografias e a Constituigao Brasileira. 

Dessa forma, a implantagao de unidades do Colegio da Polfcia Militar em areas 

com alto fndice de violencia e um projeto de pesquisa que tomou como fonte 

privilegiada de informag6es a Corporagao e a imprensa, dada a singularidade de 

seu objeto. 

Foram realizadas entrevistas diretamente com os comandantes do 

policiamento nas areas estudadas e com Diretores das unidades do Colegio da 

Polfcia Militar que integram a RMS e dos colegios que estao inseridos nesses locais, 

a fim de se obter dados pertinentes ao objeto da pesquisa. 

Tambem foram pesquisados jornais, uma vez que a materia jornalfstica, 

par seu lado, indica, de modo peculiar como o jornal compreende os casas de 

violencia e identifica os bairros mais atingidos par esse problema, o que e importante 

para a analise do fenomeno, pais reproduz a expectativa da "queixa" e da esperanga 

de solucionar o caso. 

A abordagem te6rica se iniciara com o conhecimento organizacional do 

Colegio da Polfcia Militar (CPM), a sua missao enquanto instituigao de ensino e sua 

relevancia para a sociedade baiana. lsso fornece o contexto necessaria para que as 

atividades referentes ao objeto de estudo orientem o processo de construgao do 

conhecimento e que este possa ser compartilhado. 

2.1 ASPECTOS LEGAlS DO ENSINO E PRINCfPIOS GERAIS DO DIREITO 

Sendo do conhecimento academico, o ordenamento jurfdico corresponde 

a um panorama normativo que indica, com precisao, o azimute para que as pessoas 

possam se balizar, sabendo, pais, com antecedencia, o que devem ou o que podem 

fazer, considerando a previsibilidade · das consequencias imputaveis as suas 

condutas. 
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Nesse sentido Mello (2006, p.119-120) nos ensina: 

Esta "seguranga jurfdica" coincide com uma das mais profundas aspiragoes 
do Homem: A de seguranga em si mesma, ada certeza possfvel em relagao 
ao que o cerca, sendo esta uma busca permanents do ser humano. E. 
insopitavel necessidade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como 
estavel, ou relativamente estavel, o que permite vislumbrar, com alguma 
previsibilidade, o futuro; e ela, pois, que enseja projetar e iniciar, 
consequentemente - e nao aleatoriamente, ao mero sabor do caso -, 
comportamentos cujos frutos sao esperaveis a medio e Iongo prazo. Dita 
previsibilidade e, portanto, o que condiciona a agao humana. Esta e a 
normalidade das coisas. 

0 Princfpio da Seguranga Jurfdica, portanto, esta intensamente relacionado 

ao Estado Democratico de Direito, podendo ser considerado inerente e essencial ao 

mesmo, sendo um de seus princfpios basilares que lhe dao sustentagao por possuir 

conexao direta com os direitos fundamentais e com determinados princfpios que dao 

funcionalidade ao ordenamento jurfdico brasileiro, tais como a irretroatividade da lei, o 

devido processo legal, o direito adquirido, entre outros. 

Quanta ao sistema de ensino militar institufdo legalmente em algumas 

corporag6es, dentre elas as Forgas Armadas como fonte do princfpio da Seguranga 

Jurfdica, pode-se afirmar, de certa forma, que em virtude da dinamica do Direito na 

tentativa de acompanhar o desenvolvimento social, a lei varia em fungao de 

multiplos fatores, sendo um deles, quando se altera, o jufzo dos valores da realidade 

social. 

Assim, atualmente, nossos legisladores com a necessidade de adequar o 

sistema de ensino adotado pelo Governo com o direito positivado, langam 

determinadas propostas (reformas), inclusive constitucionais, que afetam 

diretamente a populagao interessada. Nessa diregao, o Princfpio da Seguranga 

Jurfdica, atualmente, reveste-se de suma importancia no atual contexto legal do 

ensino militar do nosso pafs, ja que segundo ele a lei nao prejudicara o direito 

adquirido, o ato jurfdico perfeito e a coisa julgada3
. Ha de se concluir que, sob esse 

prisma, a aplicagao desse Princfpio tem, tao somente, o escopo de solidificar o 

ordenamento jurfdico patrio. 

Por outro lado, o Princfpio do Federalismo, entrelagado com o Princfpio da 

Seguranga Jurfdica, vem dando maior suporte aos Sistemas de Ensino Militar no 

3 Constituigao Federal de 1988, artigo 5Q, inciso XXXVI. 



15 

Brasil, que exige precisao na distribuigao e delimitagao, na materia constitucional e 

das competencias legislativa e administrativa dos entes federados. Dentre as 

competencias privativas salienta-se o contido no art. 211 da Constituigao Federal de 

1988: "a Uniao, os Estados e os Municfpios organizarao, em regime de colaboragao, 

seus sistemas de ensino." 0 art. 22, inciso XXIV, reserva a Uniao estabelecer as 

diretrizes e bases da educagao nacional, mandamento que resultou na Lei 9.394/96, 

a qual regulamenta no seu art. 10 a competencia da Uniao e dos Estados para 

autorizar, credenciar, reconhecer, supervisionar e avaliar os cursos e programas das 

instituig6es de seus respectivos sistemas de ensino. 

Em que pese a clareza dessa materia constitucional e infraconstitucional, 

o Ministerio da Educagao tem produzido instrug6es e portarias que nao levam em 

conta a autonomia dos Estados quanta a seus sistemas de ensino, quando a materia 

trata do nfvel de p6s-graduagao. Tal posicionamento faz com que se confunda o 

conceito de sistema federal de ensino com o de sistema nacional de educagao, o 

qual sera a perfeita harmonizagao das competencias da Uniao com as dos estados

membros da Federagao, respeitando-se incondicionalmente as respectivas 

autonomias. 

Por outro lado, a LDBEN traz em um dos seus dispositivos4 o 

mandamento principal do sistema de ensino militar ja adotado por algumas 

corporag6es militares, a exemplo das Forgas Armadas (Exercito, Marinha e 

Aeronautica), como tambem por algumas Polfcias Militares do Brasil. 

0 art. 83 da LDB nao necessita, a nosso ver, de maiores esclarecimentos e 
comentarios na medida em que afirma que apenas o ensino ministrado nas 
instituigoes militares sera "regulado em lei especffica", admitindo-se a 
"equivalencia de estudos, de acordo com as normas fixadas pe/os sistemas de 
ensino". (BRANDAO, 2005, p. 164) 

Finalmente, verifica-se no Capftulo XII da Constituigao Estadual da Bahia5 

que trata da Educagao, no qual esta delineada a organizagao do sistema publico de 

ensino estadual sem perder de vista a observancia da legislagao federal, mandando 

criar seu arcabougo legal de ensino, tomando-se por base o dever do estado com a 

4 Art. 83. 0 ensino militar e regulado em lei especffica, admitida a equivalencia de estudos, de acordo 
com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. 
5 Constituigao Estadual do Estado da Bahia de 1989. 
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educagao6
, cuja gestao do ensino publico devera ser exercida de forma democratica, 

garantindo-se a representagao de todos os segmentos envolvidos na agao 

educativa, inclusive o ensino militar na concepgao, execugao, controle e avaliagao 

dos processos administrativos e pedag6gicos. 

2.2 PRINCfPIOS DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS SOBRE EDUCA<:;AO 

Regras sao normas que, observados alguns requisitos, exigem, profbem 

ou permitem algo em termos definitivos, sem qualquer excegao. A conjugagao de 

princfpios e regras e percebida por alguns doutrinadores que entendem a 

Constituigao como sistema aberto de regras, princfpios ou procedimentos. 

Geralmente, as normas que tratam da educagao apresentam-se sob a 

forma de princfpios. Dentre as normas que dizem respeito a educagao na 

Constituigao Federal de 1988, algumas apresentam um comando operativo evidente 

e indica que a principal conseqOencia do modelo da norma de natureza 

principiol6gica e a irradiagao de efeitos por todo o sistema normativo, "compondo-lhe 

o espfrito e servindo de criteria para sua exata compreensao e inteligencia [ ... ]", 

conforme salienta Mello (2006 apud CAMPELLO, 2000, p. 08). 

Revela-se a importancia da tecnica legislativa na construgao da norma 

constitucional. 0 modelo principiol6gico confere abertura para solugao de conflitos 

atraves da ponderagao de valores. Este e o caminho que se apresenta para 

composigao de conflitos em uma sociedade complexa, onde se salientam o papel e 

a responsabilidade do Judiciario. 

Destaca Canotilho (1999, p. 117) as possibilidades de conformagao 

jurfdica dos direitos sociais, ou seja, de caracterizagao dos direitos sociais no ambito 

da Constituigao. Podem os direitos sociais se apresentar como normas 

programaticas, de organizagao, garantias institucionais e como direitos subjetivos 

publicos. 

Os direitos sociais como normas programaticas revelam vinculagao de 

natureza polftica sabre os 6rgaos competentes. Como normas de organizagao, 

determinam a instituigao de competencias determinadas aos 6rgaos publicos, mas 

6 Art. 247- Lei dispora sabre o sistema estadual de ensino tomando par base o dever do Estado com 
a educa<;:ab, a ser efetivado mediante a garantia, entre outros fatores, do ensino fundamental e media 
gratuitos. 
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com capacidade de vinculagao tambem limitada ao plano polftico. A ideia de 

garantias institucionais esta dirigida ao respeito e a protegao de determinada 

instituigao social, que por sua natureza, esta atrelada a concretizagao de direitos de 

cunho social, economico e cultural. 

Os direitos sociais como direitos subjetivos publicos estatuem direitos 

frufveis diretamente pelo cidadao e oponfveis contra o Estado, que tern o dever de 

implementa-los. Como direito social, o direito a educagao esta respaldado em 

diretrizes normativas e princfpios, que sao sujeitos a interpretag6es no que tange ao 

seu conteudo, conforme se discute a seguir. 

2.3 DO DIREITO A EDUCAQAO 

Fazendo alusao a Lei 9.394/96 - LDBEN, na qual sao destacados OS 

conceitos de educagao e ensino, que agrupam realidades similares e que cabe ao 

interprete estar atento ao contexto quanta a insergao das express6es para captar 

seu exato sentido: 

Educa9ao [ ... ] constitui o ato ou efeito de educar-se; o processo de 
desenvolvimento da capacidade fisica, intelectual e moral do ser humane, 
visando a sua melhor integra9ao individual e social. Significa tambem os 
conhecimentos ou as aptid6es resultantes de tal processo, ou o cabedal 
cientifico e os metodos empregados na obten9ao de tais resultados. E, 
ainda, instru9ao, ensino. Ensino, par sua vez, designa a transmissao de 
conhecimentos, informay6es ou esclarecimentos uteis ou indispensaveis a 
educa9ao; os metodos empregados para se ministrar o ensino; o esfor9o 
orientado para a formayao ou modificayao da conduta humana; educac;:ao 
(RANIERI, 2000, p. 168). 

0 mesmo pode ser dito em relagao ao emprego das duas express6es na 

Constituigao Federal. 

Consoante entendimento de Silva (2001, p. 261 ), por eficacia abstrai-se a 

ideia da aptidao para produzir efeitos jurfdicos: "Todas as normas constitucionais 

sao dotadas de eficacia jurfdica e imediatamente aplicaveis nos limites dessa 

eficacia". 

Faz-se necessano, entretanto; reconhecer a relevfmcia da normatizagao . 

infraconstitucional para a efetividade dos direitos sociais. 0 tratamento constitucional 

do direito a educagao nao se limita a urn mero enunciado. Existem comandos 
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normativos relatives a competencia legislativa, indicatives de criterios de acesso e de 

qualidade, elementos para organizagao do sistema educacional, previsao de 

financiamento, distribuigao de encargos e competencias entre os entes da federagao 

suficientes para balizar a atuagao estatal. 

De tal sorte, a natureza principiol6gica das normas nao lhes retira a 

capacidade de vinculagao da atuagao estatal e, por outro lado, delineia os valores e 

objetivos que devem ser perseguidos de modo permanente e disperso nas diversas 

iniciativas estatais. De certa maneira, a Constituigao delimita o nucleo essencial do 

direito a educagao. 

2.4 COMPETENCIA LEGISLATIVA 

No Estado de Direito, a previsao legal e o mecanisme apto a definir uma 

estrutura e a efetividade do direito a educagao que depende da existencia de toda 

essa estrutura permitindo a organizagao do sistema educacional. Na previsao do 

artigo 22, XIV, da Constituigao Federal encontra-se consagrada a competencia 

legislativa em materia educacional que confere a exclusividade privativa da Uniao para 

legislar sobre diretrizes e bases da educagao nacional e no artigo 24, IX, da referida 

Carta, a competencia concorrente da Uniao, dos Estados e do Distrito Federal, para 

legislar sobre educagao, cultura, ensino e desporto. 

Conforme salienta Ranieri (2000, p. 1 07), a LDBEN tern conteudo preciso, 

apontando para ideia de "fundamento, organizagao, condig6es de exeqOibilidade". E. a 

lei de diretrizes e bases que traga a estrutura da educagao nacional. 0 autor demonstra 

que, em verdade, a competencia para legislar sobre diretrizes e bases nao e, em sua 

natureza, privativa, mas concorrente. 

Quanta a competencia prevista no artigo 24, IX, a Uniao cabera editar 

normas gerais sobre educagao e ensino, e aos Estados e Distrito Federal o 

estabelecimento de normas suplementares. Ranieri (2000) demonstra que, em 

verdade, a competencia para legislar sobre diretrizes e bases nao e, em sua 

natureza, privativa, mas concorrente. A estrutura do sistema educacional brasileiro 

assenta.-:se sobre o modelo do Estado Federal, como consectario das competencias 

legislativas. Nesse sentido, percebe-se que a LDBEN representa o regramento em 

nfvel nacional, correspondendo a articulagao e coordenagao dos sistemas de ensino. 

Por outro lado, a competencia para edigao de normas em materia de 
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educagao e ensino prevista no artigo 24, IX garante a atuagao dos Estados no 

tratamento de quest6es especfficas, importante instrumento para atender a variedade 

de situag6es decorrentes da extensao e das desigualdades do Pafs. 

Em sede de materia educacional, a definigao de competencias legislativas, 

e, conseqOentemente, o seu vfnculo as normas, esta intimamente ligada a 

fundamentagao e estrutura te6rica do modelo federativo adotado, onde existe, relagao 

de subordinagao e criteria de hierarquia, relagao de coordenagao e criteria de 

competencia (RANIERI, 2000). No papel de coordenagao e articulagao, cabe a Uniao 

estabelecer o plano nacional de educagao, cujos objetivos estao definidos no artigo 

214 da Constituigao Federae. 

0 legislador constituinte baiano, ao editar a Constituigao do Estado da 

Bahia, sem perder o azimute da Carta Magna, nao deixou de registrar o 

mandamento daquele diploma legal, inserindo em seu texto a incumbencia de, 

concorrentemente com a Uniao, legislar sabre educagao, cultura, ensino e desporto8
. 

2.5 ORGANIZAQAO DOS SISTEMAS DE ENSINO 

Se a existencia de esferas de atuagao na organizagao da educagao 

nacional e corolario 16gico do modelo de repartigao de competencias legislativas, por 

outro tambem decorre de expressa previsao constitucional, conforme artigo 211 da 

Constituigao9
. Nessa linha de raciocfnio, Ranieri (2000, p. 118) demonstra que o 

sentido da expressao sistema de ensino agrega "tanto o conjunto de instituig6es 

educacionais (compreendidos os elementos materiais e humanos que as comp6em), 

como as normas nacionais editadas pela Uniao e as normas especiais que o vinculam 

a tal ou qual ente federado". 

A organizagao dos sistemas de ensino esta alicergada na definigao de 

areas prioritarias de atuagao e na preocupagao em instituir um regime de colaboragao 

entre tais sistemas. Nessa ordem de ideias, aos Municfpios compete atuar 

prioritariamente no ensino fundamental e no infantil; aos Estados e ao Distrito 

7 Art. 214. A lei estabelecera o plano nacional de educa<;:ao, de dura<;:ao plurianual, visando a 
articula<;:ab e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos nfveis e a integra<;:ao das a<;:6es do 
roder publico. 

Art. 12, Incise IX, da Constitui<;:ao Estadual da Bahia, promulgada em 05 de outubro de 1989. 
9 Art. 211. A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios organizarao em regime de 
colabora<;:ao seus sistemas de ensino. 
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Federal, no ensino fundamental e medio. 

A Uniao nao tern s6 o papel da organizagao de seu sistema de ensino, mas 

se vincula especialmente a uma fungao redistributiva e supletiva, com o objetivo de 

garantir equalizagao de oportunidades e padrao mfnimo de qualidade. Assim, nao 

existe uma area de atuagao prioritaria para a Uniao, pois em verdade lhe cabe atuar, 

ainda que em carater de apoio tecnico e/ou financeiro, em todos os nfveis. Em virtude 

da definigao de areas prioritarias para os Estados e Municfpios, em caso de ausencia 

de oferta de ensino superior por estes entes, cabera a Uniao incumbir-se dessa tarefa 

em carater residual. 

Dentro da esfera da organizagao dos sistemas de ensino, o dispositivo do 

artigo 21 0 demonstra tanto a preocupagao com o papel da educagao em prom over a 

integragao nacional, como com a preservagao das peculiaridades regionais mediante 

previsao de conteudos mfnimos para o ensino fundamental, visando formagao basica 

comum e respeito a valores culturais e artfsticos, nacionais e regionais. 

Sera abordado, no proximo capftulo, o ensino nas corporag6es militares

Forgas Armadas e Polfcias Militares- tendo como referendal a LDBEN. 

2.6 0 ENSINO NAS CORPORA<;OES MILITARES 

A Lei nQ 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - LDBEN -, que disciplina a 

educagao escolar e se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em 

instituig6es pr6prias, estando alicergada no deveres da famflia e do Estado e 

inspirada nos princfpios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tern por 

escopo o plena desenvolvimento do educando, seu prepare para o exercfcio da 

cidadania e sua qualificagao para o trabalho. 

Considerando que a organizagao da Educagao Nacional cabe a Uniao, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municfpios, em regime de colaboragao, fica 

clarividente que dentre os princfpios que regem a referida lei, o que interessa a esta 

pesquisa eo principia que trata da legislagao dos sistemas de ensino, uma vez que 

a competencia legal tambem e dos Estados com a assistencia da Uniao, aos quais 

incumbirao organizar, manter e desenvolver os 6rgaos e instituig6es oficiais dos 

seus sistemas de ensino e baixar normas complementares para o seu sistema de 

ensino, alem de assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o 
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ensino medio, cabendo, portanto, a Uniao a coordenagao da polftica nacional de 

educagao, articulando os diferentes nfveis e sistemas e exercendo fungao normativa, 

redistributiva e supletiva em relagao as demais instancias educacionais. 

Sob o aspecto conceitual da LDBEN e dos sistemas de ensino dos 

Estados que os compreendem, as instituig6es de ensino sao aquelas mantidas pelo 

Poder Publico Estadual, os quais se classificam na categoria administrativa das 

instituig6es publicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e 

administradas pelo Poder Publico. 

Mais adiante a LOB EN tambem estabelece 10
, de forma taxativa, que a 

Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios adaptarao sua legislagao 

educacional de ensino as disposig6es da referida lei no prazo maximo de urn ano, a 

partir da data de sua publicagao e, conseqOentemente, as instituig6es educacionais, 

a reboque, tambem deverao adaptar seus estatutos e regimentos aos referidos 

dispositivos legais e as normas dos respectivos sistemas de ensino nos prazos por 

estes estabelecidos. 

Nesta perspectiva, Brandao (2005, p. i 72) comenta: 

0 art. 88 da LOB, assim como seu § 1Q, estabelece o prazo maximo de 1 
a no, ja vencido no final de 1997, para adaptagao da legislagao educacional 
das diferentes esferas do Poder Publico (Uniao, Estados, Oistrito Federal e 
Municipios) a LOB, e a adaptagao dos estatutos e regimentos das 
instituig6es educacionais aos dispositivos da LOB e as normas dos 
respectivos sistemas de ensino, nos prazos par estes estabe/ecidos. 

Quando ja tramitava no Congresso Nacional a LOB, no ano de i 995, a 

Aeronautica, que acompanhava essa tramitagao, tratou de regulamentar, atraves do 

Decreta nQ i .838 de 20 de margo de i 996, a Lei no 7.549, de i i de dezembro de 

i 986, que instituiu o Sistema de En sino da Aeronautica, o qual manda manter o 

ensino fundamental, medio e superior e de carater assistencial e supletivo, 

respeitados os aspectos peculiares e observando as normas e diretrizes da legislagao 

federal vigente. 

A Aeronautica apesar de nao ter urn Colegio Militar, mantem a Escola 

Preparat6ria de Cadetes do Ar (EPCAR) em Barbacena - MG, onde desenvolve o 

ensino medio na modalidade preparat6ria, com a finalidade de capacitar candidates 

para a Carreira militar aeronautica. 

10 Art. 88 da Lei de Oiretrizes e Bases da Educagao Nacional. 
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0 Exercito Brasileiro, por sua vez, tratou tambem de instituir, atraves da Lei 

nQ 9.786, de 8 de fevereiro de 1999, o seu Sistema de Ensino, com caracterfsticas 

pr6prias, compreendendo as atividades de educagao, de instrugao e de pesquisa 

realizadas nos estabelecimentos de ensino. Para atender a sua finalidade, o Sistema 

de Ensino do Exercito mantem as modalidades de formagao, graduagao, 

especializagao, extensao, aperfeigoamento, altos estudos militares e preparagao, de 

forma adicional, as modalidades militares propriamente ditas. Conserva, tambem, o 

ensino preparat6rio e assistencial de nfvel fundamental e media, por intermedio dos 

Colegios Militares na forma da legislagao federal pertinente, ressalvadas suas 

peculiaridades, que poderao ser ministrados com a colaboragao de outros Ministerios, 

Governos estaduais e municipais, alem de entidades privadas e mantem, por conta 

deste dispositive legal, regime disciplinar de natureza educativa, compatfvel com a sua 

atividade preparat6ria para a carreira militar. 

0 Sistema de Ensino da Marinha 11 foi o mais recente das Forgas Armadas 

legalmente a ser institufdo, atraves da Lei nQ 11.279, de 9 de fevereiro de 2006, sem 

prescindir do atendimento dos aspectos que lhe sao peculiares, com a devida 

observancia da LDBEN, estabelecidas em legislagao federal especffica, obedecendo 

ao processo contfnuo e progressive de educagao, com caracterfsticas pr6prias, 

constantemente atualizado e aprimorado, desde a formagao inicial ate os nfveis mais 

elevados de qualificagao e mantem em sua estrutura o Colegio Naval, cujo 

estabelecimento e responsavel pelo curso de educagao basica de ensino media. 

2.7HISTORIA DOS COLEGIOS MILITARES NO BRASIL 

Nao se pode mencionar a hist6ria dos Colegios Militares do Brasil sem 

retratar o Colegio Militar do Rio de Janeiro 12
, que foi o precursor das demais 

instituig6es desse genera em nosso pafs. A genese deste estabelecimento remonta 

a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Trfplice Alianga, o mais Iongo e destrutivo dos 

conflitos que assolaram a America do Sui no seculo XIX, ocorrido entre outubro de 

1864 a margo de 187013
. Muitas vidas foram perdidas e Duque de Caxias, 

11 Disponivel em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/_Ato2004-2006/2006/Lei/L 11279.htm 
12 Disponfvel em: http://www.cmrj.ensino.eb.br/ 
13 MARQUES, Maria Eduarda de Castro Magalhaes (org.). A Guerra do Paraguai: 130 anos depois. 
Rio de Janeiro: Relume-Duman3., 1995. 
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preocupado em garantir a educagao dos filhos e 6rfaos dos militares que lutaram na 

guerra, idealizou a criagao de urn colegio militar. Enquanto Senador, em 1853, 

Caxias procurou concretizar seu sonho, porem sem sucesso. A criagao de urn 

colegio militar s6 foi possfvel atraves de outros caminhos. 

lmpulsionado pelo patriotismo, durante as guerras no vale do Prata, o 

povo brasileiro uniu-se com a intengao de amparar os mutilados, 6rtaos e 

vencedores provenientes dos campos de batalha. Desse sentimento patri6tico surgiu 

a intengao de fundar urn asilo para abrigar os invalidos da guerra. Urn dos 

entusiastas da ideia foi Visconde de Tocantins, cujo nome era Jose Joaquim de Lima 

e Silva Sobrinho, comerciante, Coronel da Guarda Nacional, irmao de Caxias e, 

desde 1821, presidente da Sociedade de Assinantes da Praga do Rio de Janeiro, 

futuramente Associagao Comercial do Rio de Janeiro. Atraves de uma subscrigao 

popular a sociedade angariou fundos para o empreendimento e em 1865, Caetano 

Furquim de Almeida e Tomas Alves Junior assinaram a proposta de organizagao da 

Sociedade do Asilo de lnvalidos da Patria. 0 estatuto para a criagao do asilo foi 

aprovado, porem, ainda sem fundos suficientes para a sua consolidagao, 

continuaram os festivais e campanhas de caridade para angariar fundos, sendo a 

Associagao Comercial quem mais contribufa. 

A sociedade brasileira sensibilizava-se, sobretudo, com a educagao e 

destino dos 6rfaos dos militares mortos durante a guerra. Em outubro de 1867, 

Castro Alves colaborou com a campanha recitando emocionado, no Gabinete 

Portugues de Leitura da Bahia, o poema "Quem da aos pobres empresta a Deus". 

Com a ajuda dos poetas e dos homens do comercio uma valiosa quantia foi 

arrecadada e em julho de 1868 o Asilo dos lnvalidos da Patria foi inaugurado e 

instalado no antigo Convento dos Franciscanos, na llha do Born Jesus, no Rio de 

Janeiro. 

Urn dos objetivos do estatuto do Asilo dos lnvalidos da Patria era de 

proteger a educagao dos 6rfaos da guerra. Porem, em fungao das dificuldades 

financeiras, naquele momenta nao foi possfvel de imediato fundar urn colegio militar 

com sede propria, pertencente ao patrim6nio do Asilo. Com a continuidade dos 

donatives, lentamente foi aumentando e enriquecendo. Apesar do crescente 

amadurecimento da ideia de criagao de urn colegio militar, os dirigentes do Asilo nao 

a concretizavam. 
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Apesar da resistencia de segmentos da area militar, preocupados com o 

destino do patrim6nio ja acumulado pela Sociedade e com a garantia no alcance de 

suas finalidades a fusao foi feita. Ate essa epoca, a Sociedade do Asilo dos lnvalidos 

da Patria, alem do Asilo na llha do Bam Jesus, havia acumulado um grande 

patrim6nio. 

Logo apos essa fusao das duas entidades, houve mudanga na chefia do 

Ministerio da Guerra. 0 novo ministro, Oliveira Junqueira, indeferiu o pedido da 

Associagao Comercial que desejava transferir as apolices da Sociedade do Asilo dos 

lnvalidos da Patria para o patrim6nio da Associagao Comercial. Ate 1 0 de margo de 

1888, quando Tomas Coelho assumiu o Ministerio da Guerra, as apolices ainda nao 

haviam sido transferidas ao patrim6nio da Associagao Comercial e a fusao entre as 

duas instituig6es, em face da resistencia dos setores militares, ainda nao havia sido 

homologada pelo governo imperial. 

Tomas Coelho, no ministerio, atuou no sentido de construir um acordo 

com a Associagao Comercial, ao mesmo tempo em que procurava atender aos 

interesses das areas militares. 0 Governo Imperial homologaria a fusao, resolvendo 

as pendencias em relagao ao patrim6nio da Sociedade do Asilo dos lnvalidos da 

Patria, que seria definitivamente incorporado a Associagao Comercial. Em 

contrapartida, esta compareceria com os recursos necessaries a aquisigao de um 

imovel destinado a instalagao de um colegio militar. 

Como resultado do acordo, foi homologada pela Resolugao Imperial de 25 

de abril de 1888 a fusao entre as duas entidades. Em 9 de margo de 1889 foi 

assinado o Decreta Imperial 10.202, criando o Colegio Militar da Corte e seu 

regimento. Em 29 de abril de 1889 foi adquirido, com recursos da Sociedade do 

Asilo dos lnvalidos da Patria, a Chacara da Pedra da Babil6nia para a instalagao do 

Colegio Militar. A Associagao Comercial ficava sub-rogada nos direitos e obrigag6es 

da Sociedade extinta e a ela fundida, enquanto a Fazenda Nacional se comprometia 

a instalar na propriedade adquirida o Colegio Militar, caso contrario o imovel 

reverteria ao patrim6nio da Sociedade do Asilo dos lnvalidos da Patria, ou seja, a 

propria Associagao Comercial. 

Atualmente o Sistema Colegio Militar do Brasil e composto par doze 

estabelecimentos de ensino com cerca de 14.500 alunos de ambos os sexos, alem 

da Fundagao Osorio sob o controle da Diretoria de Ensino Preparatorio e 
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Assistencial que esta subordinada ao Departamento de Ensino e Pesquisa do 

Exercito Brasileiro. Tern como objetivo a educagao basica no ensino fundamental (da 

5g a 8g serie) e no media ministrada a filhos de militares da tres Forgas Armadas e 

das forgas auxiliares, alem de estudantes oriundos do meio civil atraves de Concurso 

Publico realizado anualmente nas cidades em que estao localizados os Colegios 

Militares. 

0 Colegio Militar de Salvador (CMS) 14 e a referencia do supramencionado 

sistema, criado atraves do Decreta Presidencial nQ 40.843, de 28 de janeiro de 1957, 

provisoriamente instalado no predio situado a Rua Agripino Dorea, 26, em 

Pitangueiras, onde funcionava o lnstituto de Preservagao e Reforma do Estado e em 

05 de abril de 1957, o Coronel Uchoa assumiu o Comando do Colegio, 

caracterizando de fato o infcio das atividades, sendo transferido para o Bairro da 

Pituba em 02 de julho de 1961, em cuja cerimonia de inauguragao estavam 

presentes o Governador Antonio Balbina, o Ministro da Guerra General Lott e o 

Comandante do CMS Coronel Bezerra Cavalcante. 

Por quest6es de ordem administrativa, em 1989 o CMS foi desativado, 

tendo sido reativado em 1993, mediante convenio firmado entre o Exercito Brasileiro 

e o Governo do Estado da Bahia e nesse mesmo ano foi realizado o exame de 

admissao para o preenchimento das 65 vagas para 5g serie. Concorreram 1702 

candidates, entre meninos e meninas. 

2.7.1 0 Colegio da Polfcia Militar da Bahia 

No ano de 1957, era not6ria a preocupagao pelo desenvolvimento 

intelectual da Polfcia Militar do Estado da Bahia (PMBA), que nao se restringia ao 

ambito interno. Era pensamento dos homens que dirigiam a Corporagao estenderem 

o ensino militar, tambem, a uma instituigao de preparagao a carreira policial militar, 

propiciando o acesso tanto aos filhos de policiais militares quanta aos de civis. 

Surge, entao, o desejo de criar o Colegio da Polfcia Militar para promover a 

ampliagao da rede escolar de ensino secundario no Estado. Nesse rumo, o Coronel 

Manoel da Graga Lessa, entao Comandante Geral da PMBA, atraves do Boletim 

Geral (BG) nQ 64 de 27 de margo de 1957, fez publicar a seguinte nota: 

14 Disponfvel em: http://www.cms.ensino.eb.br/ 
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XI- GINASIO DA POLICIA MILITAR:- 1- Foi instalado no dia 18 do andante, 
no Quartet do Centro de lnstrugao desta PM, o Curso Ginasial, com duas 
series iniciais, o qual, posto que, inicialmente, vinculado administrativamente 
a Diregao do Ginasio Estadual "Joao Florencio" constitui a base para a 
criagao de um ginasio desta Corporagao, com autonomia legal, em cujo 
sentido ja estao sendo tomadas providencias pelo governo do Estado. 2- Os 
alunos do curso mencionado ficarao sujeitos a instrugao e disciplina para 
militar, cujo programa sera elaborado conforme a orientagao pedag6gica 
prescrita para os colegios militares do Exercito e abrangera Educagao Moral e 
Cfvica e Ordem Unida, como disciplinas extracurriculares ministradas nas 
horas dos dias e turnos letivos15 (PMBA, 1975). 

Par meio dessa nota foram plantadas as primeiras sementes e nela 

encontradas a genese do Colegio da Polfcia Militar (CPM), que se materializou 

atraves do Decreta Estadual no 16.675 de 9 de abril de 1957, transcrito para o BG no 

86 de 27 de abril de 1957. 

0 referido decreta, institufdo no Governo de Antonio Balbina (1955 -

1959), autorizava o funcionamento do Colegio da Polfcia Militar do Estado, na 

Capital baiana, obedecendo a pianos, leis e normas estabelecidas pelo Ministerio da 

Educagao (MEC) com o escopo especffico de propiciar a instrugao gratuita aos filhos 

dos militares e civis servidores publicos estaduais, municipais e federais, em 

conformidade com os ciclos e programas do MEC, ressalvando ainda que poderiam, 

tambem, ser admitidos filhos de outros civis nao servidores, desde que o numero de 

vagas nao tivesse sido preenchido. 

Ademais, nota-se que a criagao do Colegio Militar de Salvador, em janeiro 

de 1957, parece ter servido, tambem, de inspiragao para a instituigao do Colegio da 

PMBA, em abril do mesmo ana. Tal assertiva traz consigo uma coincidencia de facil 

percepgao, uma vez que em um dos dispositivos do Decreta de Criagao do CPM que 

estabelece: 

[ ... ] A lnstrugao Pratica sera regida conforme os regulamentos e instrug6es 
adotadas nos Colegios Militares do Exercito e ministrada em sess6es cujos 
numeros e tempo de duragao, aprovados pelo Comandante Geral da Polfcia 
Militar, corresponderao as exigencias dos programas16 (BAHIA, 1957, p. 
491) 

15 150 ANOS DA POLICIA MILITAR, Empresa Grafica da Bahia, 1975 - Acervo da Biblioteca do 
Departamento de Ensino da PMBA- Vila Policial Militar do Bonfim. 
16 Paragrafo 2Q do Art. 3 o do Decreta Estadual no 16.675 de 9 de abril de 1957, transcrito para o 
Boletim Geral no 86 de 27 de abril de 1957. 
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Quando o CPM completava 41 anos, no ana de 1998, foi criado, atraves 

do Decreta nQ 7.485, publicado no Diario Oficial do Estado de 22 de dezembro de 

1998, uma nova unidade escolar, a do CPM/Lobato, situado na Peninsula do 

Joanes, no bairro do Lobato, na Cidade de Salvador. 

A partir de 2005, tambem, par iniciativa do governo estadual, atraves dos 

seus respectivos decretos, foi iniciado um processo de interiorizagao do Colegio da 

Polfcia Militar, oportunidade em que foram celebrados alguns convenios 17 entre as 

Secretarias Estaduais de Educagao e de Seguranga Publica, com a anuencia da 

PMBA, tendo sido implantadas, em um perfodo de dais anos, mais dez unidades do 

CPM, todavia, fora do contexto da abordagem apresentada nesse trabalho. 

A hist6ria nos assevera que, sem lideranga, as nag6es fracassam, posto 

que s6 os lfderes sao capazes de conduzir as nag6es e os povos para o apice das 

realizag6es coletivas. E perfeitamente evidente essa assertiva e exclusiva aos 

lfderes quando a empolgagao das massas, durante as turbulencias e adversidades 

enfrentadas, fica cravada na hist6ria das civilizag6es. 

Nesse diapasao, nos ensina Almeida (2005, p. 79): 

Nao se conhece, na trajet6ria da civilizagao, nenhum caso de ascensao, no 
contexto dos povos, de alguma tribo, ou cidade, ou nagao, sem que a forga 
motriz de um lfder estivesse a impulsionar. Fossem reis, ou generais, ou 
sacerdotes, ou caciques, ou fara6s, ou chefes institucionais. Na vanguarda 
da ascensao, sempre um Ramses, um Krisna, um Moises, um Pericles, um 
Alexandre, um Julio Cesar, um Napoleao, um Lincoln. 

Por esse prisma, e na convicgao de que as escolas militares em todo o 

mundo tem papeis preponderantes na lapidagao do carater, da etica e da moral, 

atributos fundamentais na preparagao e formagao do ser humano, que, por muitas 

vezes, se transformam em grandes lfderes e, mais que oportuno, a guisa de ilustragao, 

pode ser citado, para efeito dessa assertiva, Excelentfssimo Senhor Jaques Wagner, 

atual Governador do Estado da Bahia e ex-aluno18 do Colegio Militar do Rio de Janeiro, 

instituigao de ensino congenere. 

De igual sorte, o Colegio da Polfcia Militar da Bahia nao tem fugido a 
regra e, no ana do seu Jubileu de Ouro (1957- 2007), tem desempenhado seu papel 

e conseguiu ao Iongo de sua hist6ria forjar tantos lfderes, os quais tem muito bem 

17 Conv€mio CPM ltabuna, publicado no DOE de JAN/2005. 
18 Fonte Colegio Militar do Rio de Janeiro. 
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representado seus misteres e tantos outros que estao por cumprir magnfficas 

miss6es no cenario baiano, quiga do Brasil. 

No capftulo seguinte, traz-se a baila o contexte legal do CPM da Bahia, na 

atualidade, enfocando o seu amparo legal, enquanto estabelecimento de ensino 

militar, sob o lume da LDBEN, alem de uma abordagem do aumento do numero de 

unidades em contraposigao a missao da PMBA, em face do grande efetivo 

empregado nas recem-criadas unidades do CPM, bem como do limite discricionario 

do Poder Publico para tais atos administrativos. 

2.7.2 0 contexto legal do colegio da PMBA na atualidade 

0 decreta n.Q 16.675 de 9 de abril de 1957, que autorizou o 

funcionamento do Colegio da Polfcia Militar na Bahia, ate a presente data, nao foi 

revogado, devendo ser digno de registro dispositive especffico contido naquele 

documento que manda observar "os pianos, leis, e normas estabelecidas pelo 

Ministerio da Educagao e as disposig6es deste decreta", demonstrando, destarte, a 

preocupagao do Poder Publico, lastreado de assessoria jurfdica, com as futuras 

mudangas na legislagao do ensino, impingindo uma dinamica e, ao mesmo tempo, 

estabilidade para a referida instituigao recem-criada, hoje com 50 (cinqOenta) anos 

de existencia e com a maxima legitimidade, em face do imprescindfvel servigo 

educacional prestado a sociedade baiana. 

Com a proclamagao da nossa Carta Magna de 1988 e a vigencia da 

LDBEN, torna-se imperative abstrair, todavia, a hermeneutica do referido decreta, 

instrumento normative ainda em vigor que, a luz do ensino militar, abriu precedente 

para a adequagao das caracterfsticas especfficas do Colegio PMBA, ensejando, par 

via de conseqOencia, a instituigao legal de um sistema de ensino que o contextualize 

em consonancia como mandamento do Art. 88 da LDBEN 19
. 

Dentre as diversas repercuss6es que a greve da PMBA de 2001 trouxe 

para a Corporagao, esta a de ter sido extinto o concurso de admissao ao Colegio da 

Polfcia Militar, adotando, atraves de acordo firmado com a categoria, o criteria do 

sorteio .· apenas para filhos de policiais militares, excluindo o acesso de outras 

19 Art. 88 da LOBEN - Adaptac;ao da legislac;ao educacional das diferentes esferas do Poder Publico 
(Uniao, Estados, Oistrito Federal e Municfpios) a LOB, e adaptac;ao dos estatutos e regimentos das 
instituic;6es educacionais aos dispositivos da LOB. 
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criangas, como estabelece o Decreta de Criagao do CPM, o que refletiu e continua 

refletindo, sobremaneira, na qualidade do servigo educacional prestado a clientela 

daquela instituigao, fato que ja vinha sendo discutido no ambito da Coordenagao dos 

CPM, no sentido de voltar a situagao anterior. Depreende-se, mais uma vez, a 

lacuna que a legislagao especffica influencia no funcionamento daquela instituigao 

de ensino. 

0 Comando Geral da PMBA expediu a Portaria nQ 080 - CG/06, lastreada 

nas Leis Estaduais nQ. 9.848, de 29 de dezembro de 2005, e 10.215, de 26 de junho 

de 2006, e no Decreta Estadual nQ. 10.152, de 09 de novembro de 2006, que 

regulamenta a Organizagao Estrutural e Funcional da Polfcia Militar da Bahia20
, 

relembra que e uma Corporagao, organizada com base na hierarquia e disciplina, 

com a finalidade preservar a ordem publica, a vida, a liberdade, o patrim6nio e o 

meio ambiente, de forma a assegurar, com equilfbrio e eqOidade, o bem-estar social, 

na forma da Constituigao do Estado da Bahia, exercendo a missao de polfcia 

ostensiva de seguranga e dentre outras atribuigoes, a de fomentar a realizagao de 

estudos e pesquisas com vistas ao desenvolvimento qualitative das suas agoes. 

A partir do ano 2005 foi celebrado um total de dez convenios entre as 

Secretarias Estaduais da Educagao (SEC) e da Seguranga Publica (SSP), com a 

interveniencia e anuencia da Polfcia Militar da Bahia, objetivando a cooperagao entre 

os referidos entes estatais, visando ampliar, com qualidade, a demanda dos Ensinos 

Fundamental e Medio, atraves da cessao da infra-estrutura dos estabelecimentos de 

ensino da rede publica estadual para a instalagao de 10 (dez) Unidades do Colegio 

da Polici(l Militar21
, tanto na RMS quanta na regiao do interior do Estado. 

Nesses convenios ficaram definidos, dentre outras clausulas, que a PMBA 

se obrigaria a disponibilizar, no turno diurno, 50% das vagas para filhos de militares e 

50% para filhos de servidores publicos estaduais, municipais e federais, podendo 

tambem ser admitidos filhos de outros civis, desde que o numero de vagas nao tenha 

sido preenchido pela referida clientela22
. 

Diante deste cenario, tornou-se necessaria a criagao da Coordenadoria 

dos Colegios da Polfcia Militar (CCPM), que se materializou atraves do Decreta 

20 SUPULJNG NQ 029 de 12/12/2006. 
21 Decretos de Criagao I Transformagao dos Colegios da PMBA. 
22 Convenio nQ. 001/2005, de 06/01/2005- Alfnea b, 2.2 da Clausula Segunda- Das Obrigagoes do 
CPM/Itabuna. 
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Estadual nQ. 10.152, de 10 de novembro de 200623
, e em seu Artigo 5Q, Incise XX, 

comp6e o conjunto de 6rgaos de planejamento e controle do Comando Geral da 

PMBA, que tern sob seu encargo 13 (treze) unidades do CPM, das quais 4 (quatro), 

atendem a comunidade da RMS e mais 8 (oito) unidades distribufdas em municfpios 

do interior do Estado. Todas essas unidades funcionam em sistema de externato, 

em tres turnos distintos cujo ensino e ministrado, gratuitamente, a urn corpo discente 

de 19.739 alunos matriculados, que compreende desde a Alfabetizac;ao, passando 

pelo Ensino Fundamental, ate o 3Q Ano do Ensino Medio, inclusive com a 

preparac;ao para o ingresso na Academia de Polfcia Militar, 6rgao responsavel pela 

formac;ao dos oficiais da Corporac;ao. 

Dessa forma, nos termos da Portaria nQ. 080 - CG/06, que regulamenta a 

Organizac;ao Estrutural e Funcional da Polfcia Militar da Bahia, a Coordenadoria dos 

Colegios da Polfcia Militar24
, e o 6rgao da estrutura do Sistema de Ensino da Polfcia 

Militar, responsavel pela supervisao das unidades do CPM a ela subordinadas, de 

acordo com a polftica institucional de educac;ao definida pelo Departamento de 

Ensino. 

De mais a mais, e imperioso salientar que, do ponto vista social, 

considera-se importante o papel das escolas militares no Brasil, na preparac;ao e 

formac;ao do ser humane, que, por muitas vezes, se transformam em grandes 

lfderes, a exemplo do atual Governador do Estado da Bahia e do atual Comandante 

Geral da PMBA. 

Definidas essas quest6es, tratar-se-a do objeto de estudo e que muito tern 

preocupado a sociedade, principalmente os moradores das areas mais afetadas por 

essa problematica, a criminalidade. Entretanto, faz-se necessaria definirmos, antes 

de qualquer coisa, o conceito de violencia. 

2.80 QUE E VIOLENCIA? 

Segundo o Houaiss (2002, p. 364), violencia e a "ac;ao ou efeito de 

violentar, de empregar forc;a ffsica (contra alguem ou algo) ou intimidac;ao moral 

contra (alguem); ato violento, crueldade, forc;a". No aspecto jurfdico, o mesmo 

dicionario define o termo como o "constrangimento ffsico ou moral exercido sobre 

23 SUPU LJNG N.Q 025 de 10/11/2006. 
24Art. 25 da Portaria nQ. 080- CG I 06. 
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alguem, para obriga-lo a submeter-se a vontade de outrem; coac;ao". 

Ja a Organizac;ao Mundial da Saude (OMS) define violencia como "a 

imposic;ao de um grau significativo de dor e sofrimento evitaveis". Entretanto, alguns 

especialistas afirmam que o conceito e muito mais amplo e ambfguo do que essa 

mera constatac;ao de que a violencia e a imposic;ao de dor, a agressao cometida por 

uma pessoa contra outra; mesmo porque a dor e um conceito muito diffcil de ser 

definido. 

Para todos os efeitos, guerra, fome, tortura, preconceito e violencia se 

manifestam de varias maneiras. Na comunidade internacional de direitos humanos, a 

violencia e compreendida como todas as violac;6es dos direitos civis (vida, 

propriedade, liberdade de ire vir, de consciencia e de culto); polfticos (direito a votar 

e a ser votado, ter participac;ao polftica); sociais (habitac;ao, saude, educac;ao, 

seguranc;a); economicos (emprego e salario) e culturais (direito de manter e 

manifestar sua propria cultura). 

As formas de violencia, tipificadas como violac;ao da lei penal, como 

assassinato, rixas, sequestros, roubos e outros tipos de crime contra a pessoa ou 

contra o patrimonio, formam um conjunto que se convencionou chamar de violencia 

urbana, por se manifestar principalmente no espac;o das grandes cidades. Nao e 

possfvel deixar de lado, no entanto, as diferentes formas de violencia existentes no 

campo. A violencia urbana, no entanto, nao compreende apenas os crimes, mas 

todo o efeito que provocam sobre as pessoas e as regras de convfvio na cidade. A 

violencia urbana interfere no tecido social, prejudica a qualidade das relac;6es 

sociais, corr6i a qualidade de vida das pessoas. Assim, os crimes estao relacionados 

com as contravenc;6es e com as incivilidades. Certamente, o tratico de drogas, talvez 

a ramificac;ao mais visfvel do crime organizado, acentua esse quadro, sobretudo nas 

grandes e problematicas periferias. 

Percebe-se, portanto, que o conceito "violencia" e tao complexo e extensivo 

como o fenomeno que a procura explicar. Aqui, entende-se a questao da violencia 

como um processo e nao como um sujeito autonomo. A violencia, dessa maneira, 

pode eclodir e permanecer da variadas formas, pois, como escreveu Velho (1987), 

nao se pode pensar a violencia sem referi-la aos contextos e situac;6es particulares 

em que ela acontece e, nesse sentido s6 se pode pensa-la no plural e nas multiplas 

facetas. Oependendo da perspectiva adotada, a violencia pode ser entendida como 
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urn evento extraordinario no cotidiano de vida. Portanto, a violencia nao e uma 

questao metaffsica, mas uma construgao social concreta. E tanto objetiva quanta 

subjetiva, mas opera objetivamente como urn meio; e, assim, instrumento e 

mecanismo, tanto quanta e economicamente orientada, assim como quando e uma 

questao de vinganga. 

Apos essas considerag6es, discorreremos a partir do capftulo seguinte 

sabre a criminalidade e as consequencias que dela advem. 

2.9 CRIMINALIDADE 

A criminalidade e urn fenomeno social, ja identificado assim no final do 

seculo XIX (DURKHEIN, 1897) como urn fato proprio da existencia humana, portanto 

fato social. 0 fato social e distinto do livre arbftrio e consequencia das forgas 

coercitivas da sociedade. E alga mensuravel e difere da vontade humana individual, 

a qual encontra as estruturas sociais prontas, ate porque nao depende da decisao 

do indivfduo incorporar ou participar dessas formas de convfvio, elas existem 

independente da vontade de cada urn e obrigatoriamente somas integrados a elas. 

(GIDDENS, 1976) 

As pesquisas mais recentes mostram que urn dos maiores problemas que 

afligem os cidadaos e preocupam a opiniao publica em todo o mundo e a 

criminalidade, superando inclusive o desemprego. No Brasil, essa situagao nao e 

diferente, principalmente porque a criminalidade vern quase sempre acompanhada 

de muita violencia, alem do que tern afetado todas as classes sociais, deixando de 

ser uma "exclusividade" das classes exclufdas das periferias das grandes cidades 

(CARRERA-FERNANDEZ & PEREIRA, 2001 ), embora essa camada seja, de fato, a 

mais afetada. 

Par conta disso o tema ganhou o debate publico com o processo de 

democratizagao, sensibilizando varios atores sociais na luta pela democratizagao 

institucional e pela realizagao de direitos da cidadania. 

A disseminagao das varias formas de criminalidade, delinquencia e pratica 

de justiga extralegal nas regi6es urbanas ocorre, paradoxalmente, com o proprio 

advento da democracia (PERALVA, 1997). De fato, nunca se imaginou que o 

aumento da criminalidade nas suas multiplas modalidades pudesse gerar tanta 
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preocupagao na sociedade no sentido de se encontrar uma forma urgente de 

enfrentar esse grave problema social que aflige os baianos e os brasileiros de modo 

geral. 

Sao inumeras as raz6es do aumento acentuado da criminalidade, ate 

porque a vida na diversidade de interesses na sociedade capitalista e competitiva. 

Ha constantes disputas em quase todas as dimens6es da vida cotidiana: no 

transporte coletivo por um Iugar na fila, nas matrfculas escolares, no atendimento a 
saude e, sobretudo, no campo do trabalho. Mecanismos sociais operam para que a 

vida cotidiana possa fluir com os menores custos sociais decorrentes de tens6es e 

conflitos, contudo estes nao sao evitados e freqOentemente exercem sabre as 

pessoas press6es que ultrapassam todos os limites. 

Por outro lado, a intolerancia social e acompanhada de uma vontade de 

punigao, de castigo, mesmo quando se trata de casas em que os delitos sao !eves e 

cometidos por adolescentes. Nao e outra a razao da existencia do projeto de lei 

propondo a redugao da maioridade penal de 18 para 16 anos. Essa intolerancia vern 

acompanhada da falta de instituig6es eficazes para acolher e educar o adolescente, 

mas tambem do crescente individualismo brasileiro que o descompromissa 

socialmente com o seu semelhante em situagao de adversidade. 

0 empobrecimento das populag6es urbanas, visualizadas em suas 

moradias, no modo de vestir-se, de falar e de viver, banalizado pela sua 

extensividade, torna o pobre, sobretudo a crianga e o adolescente, um ser 

desprezfvel e efetivamente desprezado, salvo para grupos religiosos que os utilizam 

como objeto de caridade, ofertando alimentos e roupas, e em casas menos 

freqOentes, cuidados com o corpo. 

Em virtude de a criminalidade atingir sobremaneira os jovens, 

principalmente as criangas e adolescentes, muitas das vezes cooptados para o 

"mundo do crime", quando nao sao vftimas destes, e que debrugamos sabre 0 

presente estudo para apresentar uma proposta, nova, como forma de canter esse 

problema que tanto aflige nossa sociedade. No capitulo seguinte trataremos do foco 

da questao. 
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2.10 CRIMINALIDADE NA REGIAO METROPOLITANA DE SALVADOR 

0 crescimento sistematico da criminalidade no pafs e, em particular, na 

Bahia, constatado atraves do aumento nos principais indicadores de crimes nos 

ultimos anos, e um dos fen6menos sociais que mais tern chamado a atengao da 

opiniao publica (CARRERA-FERNANDEZ & PEREIRA, 2001 ). Nao obstante, assim 

como vern ocorrendo em algumas cidades brasileiras, a capital baiana, que e 

conhecida par sua magia e encanto, esta se tornando uma cidade violenta. Salvador 

exacerba em seu cotidiano multiplos fcones que a caracterizam e que delimitam as 

relag6es de sociabilidade entre os soteropolitanos, a velha dicotomia casa-rua 

recebe novas significag6es atreladas agora a crescente intolerEmcia que a vida das 

pessoas e que assumem nas multiplas formas de violencia o carater impositivo que 

restringe o transitar na cidade e as relag6es do dia a dia. 

Sao essas manifestag6es de intolerancia que estigmatizam os sujeitos e os 

espagos da cidade, marginalizando assim os indivfduos que se distanciam dos 

padr6es legitimados pela sociedade formal, como tambem dos lugares que estes 

freqOentam e vivem, promovendo desencontros e dissociag6es, revelando para toda 

a sociedade a virtualidade das relag6es constitufdas entre os sujeitos para alem dos 

muros das casas. 

Diante disso, o que se expressa na concepgao dos soteropolitanos e ecoa 

par toda a cidade e o instrumento de apreensao das representag6es destes acerca 

dos tipos marginais e dos espagos e lugares marginais, posto que representa o 

desconforto, o desassossego e o temor de se freqOentar e/ou morar nesses locais. 

Sabre isso Espinheira (2004, p. 163) afirma: 

0 Iugar marginal e a expressao do confuso e do medo, representa o espac;:o 
destitufdo de regras de convivencia e respeito, e um espac;:o desprovido da 
historia dos que nele habitam, e o Iugar da guerra, nele nao existe uma 
guerra de indivfduos e lugares, e o Iugar onde o hoje vale mais do que o 
amanha, pois, em si ou mesmo para si, no proprio sujeito, representa a 
incerteza no permanecer ali ou do sobreviver. Nesse Iugar, marginal, a 
dinamica existente e a imposic;:ao de si sobre os demais, e o reforc;:o e o 
resguardo da territorialidade, e o Iugar da fuga e conluio e, portanto, e o 
mais moderno cativeiro social dos despossuidos e exclufdos da vida em 
sociedade, vftimas e vitimizadores da viol€mcia que assola as grandes 
cidades. 
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Entende-se por cativeiro social os espagos perifericos onde os que neles 

moram tiveram seqOestrados os seus direitos, amordagados em seus sonhos e 

expectativas, por conseguinte, a obtengao de um espago digno para morar. 

Esta designagao do Iugar da violencia como sendo os espagos perifericos e 

empobrecidos das grandes cidades, em que o modelo de ocupagao e adensado e as 

construg6es tornam o Iugar descaracterizado enquanto espago de moradia, onde o 

sujeito integra o ambiente, constitui-se como uma especie de leitura estereotipada e 

compartilhada por toda a sociedade acerca do Iugar da pobreza. Leitura esta que e 

representada de predisposig6es e interpretag6es e que reflete um costume ou um 

valor que, quando adquirido, e transportado atraves dos processes de formagao dos 

sujeitos e da sua insergao em um determinado campo do proprio espago social que 

integra. 

Portanto, Iugar marginal e a denominagao que determinados espagos 

urbanos recebem. Dessa forma, os que habitam esses espagos sao, por isso, 

considerados como marginais. A extensao do estigma do Iugar para quem nele esta 

confere uma identidade maculada que da Iugar a suposigao de que todo o indivfduo 

que se enquadra no "tipo marginal" seja, de fato, marginal e como tal deve ser 

tratado. 

Espinheira (2004, p. 164) assevera: 

As hip6teses principais que abrangem as condigoes de vida dos moradores 
dos bairros tidos como perifericos, praticamente se bifurcam em duas 
direc;:oes, a da violencia como necessidade para determinados indivfduos e 
grupos que nao tem outras possibilidades de realizac;:ao de projetos, senao 
atraves da execuc;:ao de ac;:oes transgressoras e criminosas. Sao os que ja 
estao marcados par agoes anteriores e que se encontra em situagao sem 
volta, "os marginais", os que tem "passagem pela policia." Sao tambem os 
que nao disp6em de possibilidades - habilidades -para o trabalho, nem para 
o primeiro emprego, mas tambem sao as que internalizaram a disposic;:ao 
para a violencia como meio de sobrevivencia, agressividade necessaria para 
superar agressoes, medo e frustrac;:oes no cotidiano de vida. A segunda 
direc;:ao nada tem de instrumental, e a dimensao da violencia desnecessaria, 
au seja, aquela que se esboc;:a em irrupc;:oes de intolerancia e resulta em 
assassinates par "motives futeis". 

A violencia, entao, deve ser percebida como a cisao entre a necessidade de 

insergao e a forte exclusao de que sao vftimas os indivfduos destitufdos de 

instrumentos que possibilitem lutar por melhores condig6es de vida. 0 espago de 

moradia, nesse sentido, passa a ser um forte indicador do Iugar de violencia, uma 

vez que se pode perceber pelas ruas, becos e vielas que o integram a forma cruel 
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como sao tratadas as pessoas que residem nestes locais. 

Em virtude disso, o medo e o elemento propulsor do convfvio social no 

interior das areas empobrecidas, sendo que o "nao sei e nao vi" solidifica a coesao 

social tornando-se a mola mestra das relag6es internas e externas a comunidade, 

repelindo as investidas de pessoas ou grupos estranhos ao Iugar. Essa mesma 

disposigao socialmente construfda pela sociedade e balizada pelos Indices 

alarmantes de violencia faz com que os moradores designem esses espagos como 

lugares marginais, identificando e estigmatizando sujeitos enquanto tipos marginais. 

As localidades tratadas neste estudo abrangem nao s6 todo o Suburbia 

Ferroviario de Salvador, mas tambem outros bairros tidos como perifericos e que 

apresentam alto fndice de criminalidade. A disseminagao do medo, decorrente dos 

processos punitivos dos que contrariam os c6digos clandestinos, e uma estrategia 

largamente adotada e verificada na chamada "lei do silencio", cuja base concreta e a 

execugao daqueles que denunciaram, sejam como testemunhas de fatos criminosos, 

sejam como "alcagOetes". 

Decorrente dessa situagao social, os preconceitos em relagao aos 

ambientes pobres se alimentam de dados relativos a alta taxa de criminalidade, mas 

tambem de outros tipos de violencia, a exemplo daquela que se manifesta no ambito 

familiar (intrafamiliar), responsavel em grande medida pelo exflio de criangas e 

adolescentes nas ruas. Tudo se passa como concepgao sociol6gica de "cultura de 

pobreza"25 como determinante inelutavel da propria pobreza, tese largamente 

combatida por muitos estudiosos, dentre os quais tomamos como exemplo o estudo 

de Berlinck e Hogan (1978), agora redefinida nas mesmas bases no conceito puro e 

simples de "periferia". 

Aos moradores da periferia o estigma de "periferia" marca o indivfduo 

quando precisa revelar o seu local de moradia, seja numa transagao comercial ou 

social, como, por exemplo, os candidates que almejam participar de blocos 

carnavalescos na cidade de Salvador. Ser morador do Suburbia e de bairros como 

Tancredo Neves, Mata Escura e de tantos outros lugares pobres e estigmatizados 

significa expor-se, de imediato, a suspeigao e, freqOentemente, a exclusao. 

Assim, o ingresso de jovens no crime organizado ou o direcionamento para 

atividades transgressoras e criminosas e uma alternativa de sobrevivencia, unico 

25 Referenda a classica formulagao conceitual do antrop61ogo Oscar LEWIS, ao estudar famflias 
mexicanas e porto-riquenhas. 



37 

meio de se conseguir recursos necessaries a existencia. Ate porque a juventude e, 

por excelencia, inquieta e competitiva e langa-se para a vida com uma grande 

energia, nao aceitando passivamente a imposigao de papeis secundarios, nem 

tampouco a exclusao social, pura e simples, imposta pela discriminagao. 

Sabre essa questao, em uma pesquisa realizada com jovens de Salvador, 

Machado e Tapareli (1966) dao uma ideia precisa da situagao em que vivem muitos 

deles em bairros pobres, como a descrigao que segue: 

[ ... ] Em contraste com os rebeldes sem causa, os rapazes e moc;:as alegam 
ter muitas causas para se revoltar contra tudo e contra todos que eles 
consideram obstaculos imediatos para uma realizac;:ao pessoal pautada na 
obtenc;:ao de ganhos pessoais imediatos, bem como a falta de expectativa 
de chegar a ter um futuro normal como adultos integrados que trabalham 
para sustentar as suas familias. Abrangendo muitos aspectos, a revolta 
juvenil e um sentimento ubiquo que, nao estando localizada em nada muito 
especifico, esta condenada a repetic;:ao ou circularidade de motivos e 
emoc;:6es. Nessa linha de pensamento, o culto da revolta violenta vai 
acompanhado por outros dispositivos necessarios e implica investimentos 
especificos dos individuos para alimentar e concretizar atos de violencia 
para se afirmar, resolver conflitos ou vitimizar o outro. Para isto mesmo, a 
forc;:a violenta dos infratores mobiliza dois acess6rios indispensaveis: as 
drogas e as armas de fogo. 

Dentro desse cenario, contribuindo de maneira decisiva para essa 

problematica, esta a famflia que, por muito tempo, foi considerada a "celula mater" 

da sociedade. No imaginario social a famflia e o universo do afeto, da ternura, o elo 

entre gerag6es; Iugar de nascimento e de morte, portanto o percurso da vida. Assim, 

a famflia eo tempo, o Iugar, sucessao e eternidade. Embora essa concepgao possa 

refletir-se em experiencias concretas, empiricamente verificaveis em muitos casas, 

nao e essa a generalidade de vida em famflia e os casas que se desviam desse 

modelo idealizado sao estatisticamente desprezfveis, de modo que a palavra e o 

conceito famflia, em sentido absoluto, isto e, puro, nao tern correspondencia na vida 

social para urn grande numero de pessoas. E preciso ressaltar que a precariedade 

da vida cotidiana concorre fortemente para transformar a vida numa rede viciosa de 

frustrag6es com todo o corolario de perversidade que esta condigao humana 

proporciona. 

Casa sabre casa na subida das encostas; casa ao lado de casa onde tudo e 

improvisado e precario. A moradia, o bairro, os servigos urbanos sao lugares do feio, 

do sujo, do desconforto e da inseguranga. Sao lugares de disputa, de violencia em 
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todas as suas dimens6es. Sao lugares desassossegados, de uma gente consumida 

pelas dificuldades, pelas agress6es tao constantes, multiplas e injustas; sao pessoas 

desesperadas pelas faltas de dinheiro, de comida, de afeto; pessoas angustiadas 

pela solidao e pelo medo da solidao. Sao mulheres e homens mal amados, filhos 

mal criados. Sao tantos os vfcios e as perdig6es. Maridos e mulheres bebados, 

padrastos, madrastas, gente postiga e emprestada, cada qual com o seu drama 

pessoal. Nesses ambientes e em tais condig6es de vida nao se pode esperar que o 

modelo idealizado de familia possa existir. 

Destarte, a crise da famflia esta ligada ao enfraquecimento de seu papel 

como instituigao socializadora, cuja fungao e repassada a outras instituigoes, 

especialmente a escola, na medida em que a individualidade ganha espago com as 

proteg6es sociais ao indivfduo, especialmente aos menores e aos idosos, sendo 

que, no modelo brasileiro, o Estatuto da Crianga e do Adolescente - ECA - e o 

Estatuto do ldoso inovam e ampliam os direitos e garantias, tornando-os sujeitos de 

direitos. 

E bern verdade que a construgao social da violencia e, portanto, da 

criminalidade, e resultado de urn antipacto social em que a segregagao social torna

se a forma social de ser. lsso ocorre devido ao fato de que, no bojo do processo de 

urbanizagao da cidade, o Estado tratou de expulsar para a periferia os moradores de 

baixa renda que habitavam areas mais centralizadas. Foram retirados da orla, do 

Centro Hist6rico, das vizinhangas dos bairros ricos. Sao poucas as exceg6es, a 

exemplo de bairros populares como o Calabar e o Nordeste de Amaralina que 

resistiram e que hoje se configuram como locais perigosos. 

Dessa maneira, Salvador e uma capital extremamente desigual, 

diferenciada, racista e perversa. A industria do turismo propaga a ideia de uma 

cidade diferente da sua realidade. Assim vive-se sabre a egide de uma ideologia 

cultural, um estratagema que sufoca suas contradigoes e poe par terra as 

possibilidades de superagao. A dar e a angustia de viver em Salvador e suas faces 

ocultas e dissimulada par uma concepgao de baianidade que se tornou o maior 

produto local no mercado turfstico internacional. 

Contraditoriamente, enquanto a propaganda de urn povo hospitaleiro, 

ordeiro e mfstico e veiculada mundo afora, caracterizando o modo de ser destes, no 

sentido de identidade cultural dessa gente e, dessa forma da baianidade, 
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interiormente, ou seja, nas configurag6es de suas diferenciag6es e hierarquizag6es 

das identidades territoriais locais, que se convive com espagos negativamente 

estigmatizados, composta em quase toda sua totalidade por negros (as), 

desempregados (as) e subempregados (as) vivendo sobressaltados para 

continuarem sobrevivendo, discriminados e exclufdos dos canais de ascensao 

social, de qualificagao profissional e mercado de trabalho. 

A seguir, faremos alusao as areas da RMS com maior fndice de 

criminalidade. 
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3 METODOLOGIA 

Nesta segao procurou-se abordar a caracterizagao da pesquisa e os 

procedimentos metodol6gicos necessarios para alcangar os objetivos propostos. 

3.1 CARACTERIZACAO DA PESQUISA 

A metodologia baseou-se em pesquisa documental e analise de campo, 

sendo que, no que concerne a parte documental, foram utilizados, para efeito 

cientffico, materiais como arquivos publicos existentes, instituig6es publicas, material 

escrito - documentos hist6ricos, literarios, regulamentos, leis, portarias e decretos, 

alem de apontamentos que ja foram objeto de observagao e analise, tais como 

artigos cientfficos e materiais estatfsticos disponfveis em meio eletronico. Portanto, a 

pesquisa foi qualitativa (fenomenol6gica) e explorat6ria. 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Considerando a pertinencia da tematica no quadro dos atuais problemas 

da sociedade soteropolitana, foram estabelecidos procedimentos metodol6gicos 

que, usando a analise de dados qualitativos e quantitativos, permitissem descrever e 

explicar as condig6es que propiciam ou ocasionam o crescente fndice de violencia. 

Sendo assim, este estudo manteve o compromisso de nao se afastar das 

formalidades necessarias a analise dos fenomenos sociais e humanos em 

discussao, objetivando a produgao de conhecimento especifico da realidade 

empfrica em que se esta envolvido. 

Carrero (1997, p. 44), evocando Foucault, diz que "os bans metodos sao 

extrafdos do problema a ser resolvido; as melhores solug6es sao locais, singulares, 

especfficas, adaptadas, originais, regionais" e Serres diz que "cada vez que se 

procura abrir uma fechadura diferente e necessaria forjar a chave especifica, sem 

equivalente no mercado". Com base nesses pressupostos, a proposta metodo16gica 

teve como principal substrata a abordagem multirreferencial que orienta a analise 

documental e o trabalho de campo. 

A multirreferencialidade pode ser entendida como um tipo de analise 
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hermeneutica, uma vez que esta tem sido, contemporaneamente, compreendida 

como uma teoria da interpretagao, ou melhor dizendo, com tendencias te6ricas que 

lidam com a interpretagao. A hermeneutica procura desvelar as formas de produzir e 

de captar sentido, compreender como este se da enquanto elemento fundante da 

agao humana. E o exercfcio da arte da interpretagao, da abertura para o novo, para 

0 devir, para aquila que ainda nao e. 

Quest6es de estudo referentes a educagao requereram, tambem, 

incurs6es pela fenomenologia, que nasceu do questionamento da dissolugao da 

filosofia, no modo cientffico de pensar, e foi se constituindo como crftica a ciencia 

(mais especificamente a metaffsica, considerada como a postura epistemol6gica que 

a fundamenta) e, consequentemente, tambem a tecnica moderna. 

A concepgao de saber social, que fundamenta a concepgao de saber de 

experiencia trabalhada nesse estudo, tambem tem suas rafzes na fenomenologia, 

mais precisamente na chamada fenomenologia social. Entende-se o saber social 

como um conjunto de conhecimentos, habilidades, valores, atitudes, produzidos 

pelas pessoas, na vida cotidiana, para dar conta dos seus interesses. Sao 

provenientes da sociedade e apenas uma pequena parte tem origem na experiencia 

pessoal de cada um. E socialmente distribufdo, significando que o que cada um 

conhece e diferente do que o outro conhece. "As tipificag6es, as maximas e as 

definig6es tem um horizonte aberto de significados, elas sao, em outras palavras, 

potencialmente equivocadas" (LAPASSADE, 1996). 

A fenomenologia social aproxima-se muito de outra abordagem que 

.tambem e de interesse para esse estudo, que e etnometodologia. Entende-se par 

etnometodologia, nao um metoda (ou uma metodologia) para a etnologia, mas o 

estudo dos etnometodos, termo criado par Harold Garfinkel, fundador dessa 

corrente, para designar os processos que sao utilizados na vida cotidiana, 

continuadamente, mas sem lhes prestar muita atengao, para comunicar e interpretar 

o social "para todos os fins praticos e que sao, consequentemente, constitutivos do 

raciocfnio pratico". (LAPASSADE, 1996). 
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3.3 AMOSTRA 

Para a selegao das praticas que fizeram parte do estudo, foi realizado, 

inicialmente, um mapeamento dos locais com alto fndice de viol€mcia na RMS, que 

ocorreu par meio de cantatas com os comandantes das CIPM26 responsaveis pelo 

policiamento das areas analisadas, com os Conselhos Comunitarios, das Delegacias 

de Polfcia, assim como par meio de dados obtidos junto aos 6rgaos de imprensa. 

3.4 COLETA DE DADOS 

A observagao direta no campo teve como sentido buscar compreender as 

situag6es praticas de maneira mais ampla possfvel, tentando perceber as suas 

relag6es 1 dinamicas e contradig6es, ou seja, ir alem dos seus aspectos aparentes. 

Para se acercar de maiores detalhes, a pesquisa tambem se estendeu a 

colher informag6es para a confrontagao e estudos comparatives de dados 

pertinentes, tais como: a atuagao da Polfcia Militar nos locais estudados com base 

nos depoimentos dos moradores das areas analisadas e de pessoas que tiveram, de 

alguma forma, vfnculos como CPM. 

Foram aplicados questionarios com a populagao circunvizinha a area 

onde se prop6e instalar unidades escolares dos CPMs, entrevistas com diretores 

dos colegios na area objeto do presente estudo, com os alunos destes e seus 

responsaveis, com os comandantes de unidades operacionais dessas areas, com 

moradores do entorno dos CPMs Lobato e Lufs Tarquinio, com os diretores e 

professores destes colegios etc. 0 que caracteriza, dessa forma, a amostra como 

aleat6ria. 

As entrevistas foram utilizadas de forma a propiciar ao entrevistado uma 

resposta direta e voltada para a causa do problema, a analise do seu ponto de vista 

a respeito do assunto, colhendo-se dados relevantes para a pesquisa, objetivando a 

confirmagao da tese apresentada. 

A aplicagao dos questionarios nos colegios trouxe uma visao global a 

respeito do tema do trabalho. Vale salientar que, em virtude da pesquisa de campo 

do tipo questionario agregar as diversas camadas da sociedade envolvidas nesse 

26 Companhia lndependente da Polfcia Militar da Bahia 
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contexto, foram coletadas informag6es complementares, tais como: a faixa etaria, 

renda da famflia, nao deixando de levar em consideragao o desemprego e quest6es 

relativas a problemas no ambiente familiar (pesquisa s6cio-econ6mica). 

3.5 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

Neste item sao apresentados os resultados da pesquisa (questionarios) 

realizada com pais, alunos, professores, diretores de CPMs e outras escolas 

pr6ximas as regi6es pesquisadas. 

Ap6s analise dos conteudos dos materiais (analise documental) e 

baseado no perfil da fundamentagao te6rica, procurou-se vislumbrar o significado 

conceitual e explicagao da relagao entre tais conteudos que serviram de 

classificagao do material encontrado. 

Durante o processo de investigagao e, de acordo com o referendal te6rico 

estudado, como as quest6es de estudo e com base no conteudo das respostas dos 

sujeitos, procurou-se evidenciar a categorizagao das respostas para definigao dos 

aspectos relevantes tanto na entrevista quanta na observagao o suficiente para dar 

suporte ao entendimento das percepg6es ou comportamentos e atitudes dos 

sujeitos, inclusive os nao verbalizados. 

Enfim, a analise desta pesquisa foi realizada durante e ap6s o processo, 

permitindo aos leitores a reflexao sobre a necessidade de novas quest6es de estudo 

ou reformulagao das quest6es definidas neste trabalho. 

3.5.1 Areas com maior fndice de violencia 

Para fundamentar nossa proposta foram coletados dados junto a SSP a tim 

de obter informag6es sabre as areas com maior fndice de criminalidade na area da 

RMS, uma vez que as ocorrencias policiais dao uma nogao desses locais. Tambem 

se procurou coletar informag6es junto aos 6rgaos de imprensa, em virtude deste 

meio retratar a realidade que se apresenta em nossa cidade acerca desse 

acontecimento. 

Sendo assim, o que ficou evidenciado e que, hoje, Salvador apresenta um 

fndice alarmante no que concerne a essa questao, uma vez que a criminalidade 
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assola todas as porg6es da cidade. Entretanto, ap6s criteriosa analise dos dados 

fornecidos pela SSP, pode-se perceber que Suburbia Ferroviario, Tancredo Neves, 

ltapoan, Mussurunga, Cajazeiras, Sao Crist6vao, Engenho Velho da Federac;ao, 

Cosme de Farias, Vale das Pedrinhas, Nordeste de Amaralina, Boca do Rio, Bairro 

da Paz, assim como ltinga e Portao no municipio de Lauro de Freitas, localidade que 

integra a RMS, integram a relagao dos locais considerados com maior fndice de 

criminalidade. 

Em recente levantamento de dados da SSP, nota-se que a onda de 

violencia cresceu assustadoramente nesses bairros. S6 para ilustrar, em Tancredo 

Neves, antigo Beiru, em 2007 registraram-se 216 homicfdios, sendo as vftimas em 

sua maioria jovens, com faixa etaria entre 14 e 30 anos. Por conta disso, hoje, esse 

bairro e tido como o mais violento da capital baiana. 

Sobre isso, na reportagem do dia 08 de setembro de 2008, o Jornal "A 

Tarde", com base nos dados fornecidos pela PMBA, traz como materia de capa o 

levantamento das 13 areas da capital baiana mais perigosas que serviram de 

embasamento para o projeto. Todavia, devido a extensao das areas mencionadas, 

delimitou-se a pesquisa aos bairros de Tancredo Neves, antigo Beiru; Suburbia 

Ferroviario em Salvador e ltinga, em Lauro de Freitas, municipio que integra a RMS, 

posto que foram os locais que apresentaram os mais altos Indices de criminalidade, 

conforme os dados coletados; tambem foram coletados dados nos bairros da Boa 

Viagem e do Lobato, locais onde o CPM/Luls Tarquinio e o CPM/Lobato, 

respectivamente, encontram-se localizados, a tim de fundamentar o objeto do 

presente estudo. Vale ressaltar que isso nao reduziu a analise do que foi observado, 

conforme podera ser constatado mais adiante. 

3.5.2 Questionario e pesquisa de campo 

Os questionarios continham 1 0 perguntas sobre os assuntos pertinentes a 
criminalidade nos bairros, os motives que propiciam para esse acontecimento, 

levando-se em conta a relagao da escola com o local, bern como os principais motives 

que contribuem para a evasao escolar. Tambem foi feita uma abordagem entre o 

ensino militar e o tradicional, com enfoque nas lnstituig6es do CPM mencionadas 

anteriormente, consubstanciado nas mudangas ocorridas quando transformados em 
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Unidade do Colegio da Polfcia Militar. 

Por tim, a pesquisa centrou-se nas relag6es entre a escola e os moradores 

onde ela esta inserida, no tipo de escola oferecida a esse segmento da populagao e 

na maneira como criangas, adolescentes (alunos, ex-alunos, evadidos) e adultos 

(responsaveis, professores, diretores) percebiam e avaliavam a escola publica e a 

qualidade da educagao que ela presta a seus usuaries. 

Foram realizadas 246 entrevistas, a maioria das quais com alunos entre 11 

e 13 anos, mas abarcando tambem alunos na faixa etaria entre 14 a 17 anos e adultos 

maiores de 30 anos. Foram ouvidos 119 alunos. As entrevistas com estudantes das 

escolas publicas comuns obedecem a uma distribuigao equilibrada entre as areas 

pesquisadas (25% em ltinga, 25% no Suburbia Ferroviario, abrangendo tambem o 

Lobato, 25% em Tancredo Neves, 25% na Boa Viagem). 

lmporta ressaltar, ainda, que foi realizada com os alunos uma pesquisa 

s6cio-econ6mica em que se chegou ao seguinte resultado: a renda familiar, em 

media, varia de 01 a 09 salaries mfnimos com parcela consideravel de 

desempregados. 

Foram entrevistados tambem, nas quatro areas, 8 diretores e 13 

professores, num total de 21 entrevistas. No Suburbia Ferroviario foram realizadas 

mais entrevistas com alunos do Colegio da Polfcia Militar do Lobato, bern como com 

seus responsaveis, sendo adotado o mesmo procedimento ao CPM/Lufs Tarquinio. 

Em ltinga, o maior numero de entrevistados pertencia a faixa etaria de 11-

13 anos (45%) e de alunos de 14-17 anos (25%), seguida de responsaveis com mais 

de 30 anos (18%). Tancredo Neves teve mais entrevistas de alunos de 11-13 anos 

(58%) e de adultos entre 25 e 39 anos (38%). Na Boa Viagem foram entrevistadas 

criangas de 11-13 anos (40%) e adultos de mais de 40 anos (44%). Assim, apesar de 

nao ter sido possfvel realizar o mesmo numero de entrevistas em cada setor, as 

diferengas nao chegaram a comprometer a comparagao entre elas. 

0 significado da educagao atrelado ao respeito, ao acompanhamento e, 

sobretudo, a formagao para a cidadania aparece nos depoimentos de alunos dos 

CPMs (98% das meng6es dos entrevistados, para 19% nas escolas publicas 

pesquisadas). Alunos do CPM mencionaram urn numero maier de vezes (97%, contra 

39% dos alunos das outras escolas) imagens que valorizavam mais intensamente o 

estudo e a instrugao, assim como a formagao de habitos (14% nas escolas comuns e 
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84% nos CPMs). 

Com relagao aos responsaveis entrevistados, 85% destes consideram que 

a escola, principalmente a da rede publica de ensino, esta perdendo o controle sabre 

os alunos. A escola foi mencionada como a segunda instituigao mais importante na 

educagao par 68% dos alunos e 73% dos responsaveis, ou seja, estes reconheceram 

mais do que os alunos a importancia da educagao. Os docentes, ao contrario, acham 

que eles pr6prios sao os principais agentes da educagao (51%), concedendo esta 

fungao aos pais em 43% das entrevistas. 

Par meio dos dados coletados pode-se tambem identificar, do ponto de 

vista dos participantes do sistema educacional, como se da a relagao destes com os 

alunos do colegio. Sabre essa questao, percebe-se que a relagao com o professor e 

demais figuras de autoridade parece estar sendo afetada, entre outros fatores, pelo 

usa freqOente de drogas, bebidas alco61icas e armas de fogo, conforme registros de 

nossa pesquisa. 

Com base nas respostas fornecidas para as perguntas direcionadas aos 

estudantes das escolas publicas comuns, aos seus responsaveis, bern como aos 

moradores dos bairros analisados, constatou-se o seguinte: 

Na primeira e segunda quest6es pretende-se verificar a favorabilidade de 

criagao ou nao da unidade do Colegio da Polfcia Militar nas areas com alto fndice de 

criminalidade. De acordo com as quest6es, 95,6% responderam que sim e 4,4%, nao. 

Percebe-se entao que o CPM tern uma grande aceitabilidade par parte das 

comunidades carentes, alem de ser reconhecido par 74,2%, do universo aqui 

pesquisado. Do total de respondentes, 7 4,2% disseram que conhecem o CPM e 

25,8% responderam que nao. Os graficos 1 e 2 ilustram os resultados obtidos. 
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GRAFICO 1 - FAVORABILIDADE DA CRIAQAO DE UNIDADES DO CPM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2008) com base na pesquisa de campo 
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GRAFICO 2- 0 CONHECIMENTO SOBRE 0 CPM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2008) com base na pesquisa de campo 
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No tocante a redugao da criminalidade e a evasao escolar, pode-se verificar 

que 71 , 7°/o dos entrevistados responde ram que a criagao de uma unidade do CPM 

nessas areas ira contribuir para a redugao da criminalidade, bern como 87 ,8°/o 

disseram que a evasao escolar tambem ira reduzir, consoante o que visualiza nos 

graficos de 3 e 4. 
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GRAFICO 3 - A CRIAQAO DE UNIDADES DO CPM CONTRIBUI PARA A 

REDUQAO DA CRIMINALIDADE 

Fonte: Elaborado pelo autor (2008) com base na pesquisa de campo 
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GRAFICO 4 - A CRIAQAO DE UNIDADES DO CPM CONTRIBUI PARA A 

REDUQAO DA EVASAO ESCOLAR 

Fonte: Elaborado pelo autor (2008) com base na pesquisa de campo 

-A PMBA vern desenvolvendo um excelente trabalho de integragao entre 

comunidade e a corporagao, viabilizado por um projeto intitulado, Polfcia Cidada. Tal 

projeto muito aproxima a PMBA da comunidade, e corroborando com isto, o grafico 5 

ilustra essa questao. Para 77 ,3°/o, a criagao dessas unidades aproxima a PMBA da 

comunidage. A uniao entre moradores e colegios, para 94,5°/o seria um recurso para 

a resolugao dos problemas, assim como ilustra, na sequencia, o grafico 6. 
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GRAFICO 5 - A CRIAQAO DE UNIDADES DO CPM APROXIMA PM DA 

COM UN I DADE 

Fonte: Elaborado pelo autor (2008) com base na pesquisa de campo 
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GRAFICO 6 - INTEGRAQAO ENTRE COMUNIDADES E COLEGIO PARA A 

SOLUQAO DE PROBLEMAS 

Fonte: Elaborado pelo autor (2008) com base na pesquisa de campo 
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Quanta a questao da evasao escolar, percebe -se que ela se da 

basicamente em areas onde a oferta de uma educac;ao de qualidade e ausente. lsso 

pode ser confirmado nos graficos 7 e 8, cujos pais aqui pesquisados concordam em 

86,6°/o em matricular seus filhos no CPM e 81 ,7°/o responderam que a criac;ao do CPM 

nestas localidades favoreceria a oferta de uma educac;ao de qualidade. 

Quais seriam essas soluc;oes? 

Algumas dessas respostas foram selecionadas como: ajudar os alunos a 

afastarem-:Se das drogas; fazer uma associac;ao de moradores; maior seguranc;a no 

bairro, contribuindo assim para a melhoria da educac;ao. 
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GRAFICO 7- SOBRE A VONTADE DE ESTUDAR NO CPM 

Fonte: Elaborado pelo autor (2008) com base na pesquisa de campo 

~ 0 



90 
80 
70 
60 

~ 50 
40 

0 

30 
20 
10 
0 

GRAFICO 8- SOBRE A OFERTA DE UMA EDUCAQAO DE QUALIDADE 

Fonte: Elaborado pelo autor (2008) com base na pesquisa de campo 
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GRAFICO 9- SOBRE A VIOLENCIA DENTRO DA ESCOLA 

Fonte: Elaborado pelo autor (2008) com base na pesquisa de campo 
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De acordo com os respondentes, 73,6°/o ja presenciaram ou ja foram vftimas 

de atos de violencia dentro da escola onde estudam e 26,4°/o disseram que nao 

vivenciaram essa experiencia. 

_A questao 1 0 toi aberta e objetivava verificar a opiniao das pessoas em 

rela<;ao as atividades que elas gostariam que a PMBA desenvolvesse no bairro 
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aproveitando a presenga do CPM. Foram apontadas inumeras sugest6es dentre as 

quais destacam-se: 

• diminuigao da marginalidade na localidade; 

• disponibilizagao de areas de esporte e lazer; 

• oferecimento de cursos de informatica, musica, teatro etc. 

Da pesquisa realizada observa-se que, apesar da maioria dos questionarios 

terem a conscientizagao sabre a importEmcia da educagao para a sociedade, fica latente 

que para muitos dos entrevistados, esta se encontra relegada a segundo plano. 

No que se refere a opiniao dos diretores, professores e funcionarios das 

escolas, na sua maioria, ou seja, 64% ja foram cientificados acerca de atos de violencia, 

enquanto que 46% tomaram conhecimento do usa e trafico de drogas na escola, 

enquanto 40% nao responderam, comprovando-se que o tema Drogas ainda constitui 

barreiras intransponfveis. Quem consome nao se declara, quem ouve nao se 

manifesta e quem viu, em geral, nem sequer responde a questao. 

3.5.3 lmagens geradoras de violencia 

A tam flia e a escola sao as agencias responsaveis pelo processo de 

socializagao e aquisigao de habitos voltados, entre outras coisas, para a produgao de 

consenso e de integragao social. Quando discriminamos a imagem da educagao par 

area pesquisada, constatamos que essa parceria nao vem ocorrendo, pais os pais nao 

tem acompanhado o filho no processo de ensino-aprendizagem. 

Na visao dos diretores e professores das instituig6es de ensino dessas 

areas, isso ocorre uma vez que a educagao nessas escolas encontra-se prejudicada, 

pais lhes faltam recursos instrumentais para p6-la em pratica. Entende-se par recursos 

instrumentais a garantia da integridade ffsica de todos que estao envolvidos no 

processo de formagao dos alunos, uma vez que estes nao se sentem seguros diante do 

quadro de criminalidade e violencia que se apresentam nessas escolas. 

Ademais, consoante as respostas encontradas par meio do questionario 

aplicado junto aos moradores dos bairros, aos Comandantes das CPMs, bem como os 

professores e diretores das escolas das localidades analisadas e que e objeto desse 

estudo, sabre os fatores geradores da violencia, estabelecendo, assim, um confronto 

entre a tarefa de incorporar posig6es e disposig6es que tanto podem apaziguar ou 

socializar os conflitos sociais, quanta exacerbar os confrontos e retirar seus limites 
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institucionais, mergulhando-os na violencia descontrolada e amedrontadora, as maiores 

incidencias recafram nas seguintes categorias: 

95,4 

Justiceiros 

Jogo de azar 66,7 

TABELA 1- FATORES/SITUACOES GERADORAS DE VIOLENCIA 

Fonte: o autor 

Neste conjunto de fatores e situag6es, as categorias se agrupam em 

subconjuntos: a) drogas, jogo e esporte; b) a situagao do desemprego que pode 

contribuir para comportamento e atitude propensa a violencia: transgressao: furtos e 

roubos; c) rivalidade e competigao: briga de quadrilhas, gangues, torcidas organizadas 

e, finalmente, d) justiceiros e grupos de extermfnio que atuam na eliminagao de 

indivfduos, sendo o primeiro grupo voltado para o combate de marginais: fazer "justiga". 

E o segundo, por varios fatores: desafeto, dfvidas, rivalidade, territorialidade, posto que 

a ideia de justiga nao esta presente. 

0 controle dos pontos de venda de drogas, por exemplo, e feito atraves da 

eliminagao ffsica dos rivais, provocando com is so a disseminagao do medo permanente, 

como urn sentimento de impotencia diante da reagao violenta dos detentores dos 

territ6rios. 

Sabre esse aspecto e a rua ou a atuagao dos personagens que a dominam 

que conduzem os jovens a praticar violencias. Particularmente os "donas da boca", ou 

seja, os que comandam o trafico nos bairros pobres e seus principais colaboradores 

que atraem e cooptam os jovens que buscam viver de modo intense, usufruindo bens, 
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poder e prestfgio propiciam para essa situagao. Mesmo que muitos nao tenham 

consciencia disso, esse viver e tambem muito curta, pois a quase totalidade deles morre 

antes dos 25 anos. 

Percebe-se, portanto, que a alta taxa de criminalidade esta associada a 
expansao do consume e trafico de drogas, cujo "c6digo de honra" e jamais permitir que 

urn devedor fique impune. Sabre isso, pode-se presumir que urn cruel cfrculo vicioso se 

estabelece quando se toma a droga como variavel para a explicagao de freqOentes 

assassinates, muitos deles envolvendo varias pessoas a urn s6 tempo, as quais a mfdia 

tern denominado de chacina. Trata-se do fato de que a maioria das vftimas e constitufda 

de pessoas pobres, portanto daqueles que podem falhar em seus compromissos com 

os traficantes, nao realizando seus pagamentos. 

Ademais, a condigao de pobreza obriga o usuario de drogas a providenciar, 

a qualquer custo, os recursos que precisa para se manter como consumidor ativo e 

preservar a sua vida. Urn corolario de transgress6es e crimes faz parte da cultura da 

droga, modo de vida que o usuario vai assumindo na construgao dessa sua nova 

identidade. "A cultura da droga atrai urn numero significative de jovens, posto que certa 

condigao social s6 pode existir se estiver ligada a droga". (ESPINHEIRA, 1999, p. 30) 

Sao particularmente tragicas as meng6es a praticas e aprendizagens de 

violencia que se referem aos c6digos coercitivos que afirmam que vence o mais forte, 

enquanto os outros vivem discriminados e com medo. As maes entrevistadas temem 

que seus filhos se tornem teleguiados por outra cabega, quando a propria crianga, ainda 

sem autonomia moral, "nao vai pela cabega dela", "vai sempre pela cabega dos outros", 

"peg a vfcio", "rouba", "perde-se", "vai para o mau caminho". Narrativas dramaticas de 

jovens que foram envolvidos pelas quadrilhas existentes em todas as areas repetiram

se na pesquisa. 

Nesses bairros, o tratico de drogas ja se tornou uma presenga marcante. A 

organizagao da droga e referida nas entrevistas como "movimento", uma alusao a 
rapidez das ag6es e das mudangas de pessoal que caracteriza o comercio da droga no 

varejo. 0 retrato da Tancredo Neves hoje, tal como aparece em depoimentos dos 

entrevistados, parece ter mudado radicalmente em relagao ao predominante ha duas 

decadas, quando o local era apresentado como urn Iugar alegre, festive e de 

solidariedade, apesar das dificuldades existentes. 

0 impacto que a experiencia cotidiana da violencia de rua tern sabre os 
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jovens entrevistados pode ser avaliado neste depoimento de uma menina de 13 anos 

ao Correia da Bahia, entrevistada no Bairro de Santa Cruz, local dominado pelo tratico 

de Drogas: 

Ui. fora, no bairro, na rua tem muita viol€mcia? Tem [ ... ] Porque eles matam, 
fazem muita coisa. Meu irmao faz dais anos que ele sumiu de casa [ ... ] foi 
de manha. Minha mae estava trabalhando na delegacia [ ... ] Af foi meu irmao 
desde aquele dia que ele nao apareceu [ ... ] Meu irmao tinha 15 anos. Af 
levou ele pra dentro do carro. Af ele apareceu Ia em casa, esse cara. Af 
meu avo perguntou, af ele falou que mataram ele [ ... ] Af meu avo foi no IML, 
viu ele, mas nao queria dizer pra minha mae, que minha mae estava ficando 
maluca ja. Minha mae estava batendo em todo mundo [ ... ] Meu irmao 
preferiu matar ele do que pegar eu e minha irma. Que o mogo falou que um 
dia eles pegaram, comegaram a judiar do meu irmao, pra ele vender o 
neg6cio. Af meu irmao nao queria fazer isso, eles obrigaram o meu irmao. 
Ele falou que se ele nao fizesse isso ele ia pegar eu e minha irma. Af eles 
foram e pegaram o meu irmao. Meu irmao queria sair, meu irmao falou: 
"Entao me mata, mas faz nada com as minhas irmas". Af foi, matou ele. 
(CORREIO DA BAHIA, 2005) 

Sendo assim, a forma como a violencia de rua penetra na escola, uma vez 

que ela se encontra preservada por c6digos como a proibic;ao da pratica de delac;ao e 

a ausencia de vigilancia efetiva dentro dela, podem ser dimensionadas pelo 

depoimento dramatico de uma mae cuja filha de 1 0 anos estudava no colegio publico 

do Lufs Tarquinio antes de ser transformado em CPM, conforme denunciou, na epoca, 

a Associac;ao de Professores Licenciados da Bahia: 

Ah, mas eu ja perguntei a ela [ ... ] qual a causa de voce nao querer ficar 
mais no Colegio? Ela respondeu: "Mae, nao e a tia, a merenda para mime 
6tima, [ ... ] mas tem uma coisa, as tias nao sabem: as colegas tem vfcios e 
ja tentaram fazer ate com que eu faga o que elas fazem". Af eu perguntei: 
"Mas que vfcio?" Ela respondeu: "Nao e cigarro, e um pozinho branco que 
as meninas colocam na mao dentro de um papel e ficam cheirando no 
banheiro e mandaram eu cheirar varias vezes. A senhora sabe me dizer o 
que e isso?". Eu falei para ela: "lsso e um tipo de t6xico, droga que as 
professoras e OS diretores de repente nao estao nem sabendo. Onde e que 
eles fazem isso?" Ela me falou: "Mae, e no banheiro, a tia nem sabe". "E 
voce. nao falou ainda com a sua tia?''. "Mae, eles ameagam a gente, se eu 
falar que eu vi [ ... ]Ia fora eles vao me bater, eles me ameagam [ ... ] se voce 
contar, eu vou te arrebentar". Sabe que crianga tem medo, fica com aquele 
receio e nao tala. E af o problema vai crescendo [ ... ] (ASSOCIAc_;;Ao DOS 
PROFESSORES LICENCIADOS DA BAHIA-APLB). 

Outra pratica que tern se expandido nas escolas e o porte de armas pelos 

menores, fator responsavel por acidentes e brigas, muitas vezes fatais. 

Os dados coletados evidenciaram o confronto entre a violencia ffsica 

extramuros (na rua) e a violencia intramuros, praticada na escola, demonstrando que as 
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formas tradicionais de educagao moral, ate entao presentes nas escolas publicas, nao 

tern sido suficientes para impedir a invasao da escola pelos c6digos e praticas que 

dominam as ruas das areas pobres. 0 saldo desse confronto, que pode ser identificado 

nas estatfsticas oficiais de mortalidade e nas violencias as mais diversas cometidas 

contra a populagao jovem dessas areas, sem registro, tem sido favoravel aos 

responsaveis pela destruigao de lagos de civilidade e de vidas. Alem do mais, muitas 

vezes os recursos sao realizados par meio da violencia e estimulados pelo usa de 

drogas e pela internalizagao da cultura das drogas, identidade marcada par 

cumplicidade de estilos de vida ligado ao usa de substancias psicoativas. Diante disso, 

as drogas sao vistas com a mesma enfase como causa da marginalidade e tambem da 

violencia. 

Nao obstante, a presenga da polfcia nessas localidades e requerida, mas ao 

mesmo tempo e vista como uma ameaga, uma vez que os moradores temem 

represalias que certamente ocorrerao, pais e atraves do mecanisme de intimidagao que 

o crime se incrusta em bairros populares e fazem deles sua fortaleza para a atuagao em 

outros pontos da cidade. De mais a mais, conforme ficou evidenciado, nesses bairros o 

numero de PMs atuando e deficitario, muitas das vezes inexistentes, o que propicia a 

ocorrencia de fatos dessa natureza. 

Como consequencia, a presente pesquisa, a partir das respostas dos 

diretores e professores das escolas publicas investigadas, bern como dos responsaveis 

pelos alunos desses estabelecimentos de ensino e de moradores dos bairros onde a 

escola esta inserida, com base na pergunta "quais sao as causas ou situag6es que 

levam as pessoas a se tornar urn marginal?", verificou o seguinte: 

Desemprego 40 ,0 

Famflia 14,0 

lnfluencia do Meio 6,0 

TABELA 2-0 QUE FAZ UM INDIVIDUO SE TORNAR MARGINAL 
Fonte: o au tor 
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As respostas dao uma forte enfase a questao do desemprego e das 

drogas como fator responsavel pela violencia, assim como o de levar o indivfduo 

para a marginalidade. As precarias condig6es dos mais variados tipos de trabalho 

aliado ao crescente aumento do desemprego constituem-se como fatores que impedem 

o desenvolvimento normal das pessoas. 

Destarte, a relagao de pobreza e a impossibilidade de realizagao dos anseios 

da juventude atraves da famflia ou de trabalho proprio tern levado muitos jovens a 

cometer infrag6es para viver da forma mais proxima daquela tida como necessaria ou 

mesmo idealizada. As raz6es para a violencia juvenil estao nas formas assumidas com 

superagao do estado de pobreza e frustragao, como demonstra Machado e Tapareli 

(1966, p. 67-68): 

[ ... ] Entre estes valores, podemos citar a necessidade de reconhecimento 
social ou consideragao dos demais, usar roupas que dao boa apar€mcia, 
sair para passear em grupo, gozar os prazeres da vida em festas e manter 
amizades com outros jovens que compartilham problemas parecidos com os 
dele. Contudo, diferenciando ou tragando urn divisor de aguas entre OS 

jovens, integrados e banidos, estes ultimos adotam condutas que quebram 
com o vazio e a nulidade a que estao reduzidos, vivendo perigosamente e 
abragando a aventura de viver atraves do risco da emogao. Em contraste 
com os rebeldes sem causa, os rapazes e mogas alegam ter muitas causas 
para se revoltar contra tudo e contra todos que eles consideram obstaculos 
imediatos para uma realizagao pessoal pautada na obtengao de ganhos 
pessoais imediatos, bern como a falta de expectativas de chegar a ter urn 
futuro normal com adultos integrados que trabalham para sustentar as suas 
familias. Abrangendo muitos aspectos, a revolta juvenil e urn sentimento 
ubiquo que, nao estando localizado em nada muito especffico, esta 
condenada a repetigao ou circularidade de motives e emogoes. Nessa linha 
de pensamento, o culto da revolta violenta vai acompanhado por outros 
dispositivos necessaries e implica investimentos especfficos dos individuos 
para realimentar e concretizar atos de violencia para se afirmar, resolver 
conflitos ou vitimizar o outro. Para isso mesmo, a forga violenta dos 
infratores mobiliza dois acess6rios indispensaveis: as drogas e as armas de 
fogo. 

Par conta disso, e cada vez mais comum o tiroteio nos bairros populares, o 

uso de armas de fogo dentro dos predios escolares onde ja ocorrem mortes de 

estudantes e a presenga de traficantes nessas comunidades tern prejudicado o 

rendimento escolar dos jovens, levando-os muitas vezes ao afastamento ou mesmo ao 

abandono dos bancos escolares. A existencia de opg6es de trabalho informal no 

mercado ilegal das drogas, assim como outros tipos de crimes contra a pessoa e o 

patrimonio, tambem contribui para diminuir, aos olhos dos alunos pobres, a importancia 

da escolarizagao e das oportunidades de profissionalizagao que oferece. 
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0 bloqueio social a ascensao dos indivfduos, em sua maioria sem 

escolaridade e profissao definida e a recusa a repetigao do padrao familiar que 

vivenciam, tem levado muitos jovens a buscar a superagao de suas dificuldades atraves 

de agoes ilfcitas. Sao incitados pela sociedade, pelo consumo e querem ter a vida 

prazerosa que os demais jovens conseguem ter, assegurados pela famflia. 

A seguir, sera feita uma alusao aos elementos motivadores dessa 

abordagem. 

3.5.4 Violencia: repercussoes sabre s fracasso escolar 

A produgao do fracasso escolar que engloba aspectos como evasao, 

repetencia, carga horaria insuficiente, promogao automatica, entre outros, dao a 

dimensao do desafio que permanece e que precisa ser enfrentado. Entre os fatores que 

contribuem decisivamente para a evasao escolar encontra-se a violencia na escola, 

trabalho, mudanga de moradia e a violencia no bairro. Sob esse prisma, e preciso que 

as quest6es relativas aos sistemas simb61icos e a moralidade sejam revistas, uma vez 

que necessaria se faz redimensiona-las, rediscuti-las no tratamento da relagao entre a 

violencia ffsica, a psicol6gica e o fracasso escolar. 

De mais a mais, a literatura classica e contemporanea de Sociologia da 

Educagao assevera a importancia da escola na produgao de habitos sociais ou da 

socializagao secundaria, principalmente no que se refere a internalizagao e aprendizado 

de regras marais e de conhecimentos essenciais ao exercfcio da cidadania. 

Evidentemente que, ap6s a tragedia de Littleton, Colorado, nos Estados 

Unidos, ocorrida em data de 20 de abril de 1999, quando dois alunos mataram 13 

colegas e, em seg·uida, suicidaram-se, com ampla cobertura da mfdia brasileira, 

passou-se a noticiar no Brasil a "Violencia nas Escolas", enquanto que em Sao Paulo tal 

processo ja havia sido desencadeado com dais homicfdios no mes de fevereiro, 03 

homicfdios em margo e duas lesoes graves no mesmo mes (ISTO E, 1999). "Era uma 

menina sem inimigos, gostava de estudar - estamos horrorizados e queremos justiga, 

mas justiga terrestre", esbravejava o irmao mais velho de Jandira, o operario Luiz Carlos 

Martins, 27 anos, a epoca, no enterro da irma. "Quantas meninas terao de morrer aos 

14 anos ate o governo fazer alguma coisa?", continuou ele. 

A revolta de Luiz Carlos revela o tom assustador de uma guerra que vem 
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sendo travada nas escolas, nao so nas publicas, mas tambem nas particulares, 

conforme a propria revista noticiou recentemente. 

Em outra publicagao (ISTO E, 2008), uma reportagem sabre o "Bullyng", cujo 

significado se refere as agress6es e humilhag6es praticadas par urn grupo de 

estudantes contra urn colega, alga comum no dia-a-dia de algumas escolas, 

evidenciando como a violencia esta inserida no ambiente escolar. Segundo o artigo, 

"sao xingamentos, ofensas, constrangimentos ou agress6es ffsicas que podem 

contribuir para uma serie de danos psicologicos imensuraveis nas vitimas". Rosimeire 

Rodrigues, mae de Van, vftima de uma dessas incurs6es, afirmou para a reportagem: 

Diante das constantes agress6es que meu filho sofria na escola, decidi 
transferi-lo para outra instituigao de ensino, porem como nao obtive exito, 
resolvi afastar-me do trabalho para cuidar pessoalmente da seguranga do 
menino. Ficava escondida atras da cerca do colegio para ter a certeza que 
nao aconteceria nada com ele. (ISTO E, 2008) 

Em Salvador nao e diferente do resto do pafs. Em recente reportagem27
, 

consoante a constante incidencia de violencia nas escolas e o papel da Polfcia Militar 

no combate a tal fenomeno, par meio da Ronda Escolar, verifica-se que, embora a 

PMBA nao venha poupando esforgos para combater esse mal que tanto apavora nossa 

sociedade, tal unidade policial vern encontrando resistencia par parte dos diretores dos 

colegios particulares que integram a RMS, uma vez que eles evitam acionar a PM 

quando fatos dessa natureza envolvem alunos da instituigao sob sua responsabilidade. 

lsso acontece em virtude do que ja foi relatado anteriormente, ou seja, a escola 

particular nao quer ter a sua imagem relacionada a atos de violencia e vandalismo, 

sobretudo se ocorrer intramuros. Entretanto, na propria reportagem ha depoimentos de 

alunos de diversas instituig6es de ensino da rede particular relatando casas de violencia 

de que foram vftimas ou que presenciaram dentro do colegio que estudam. Assim, fica 

evidente que a violencia dentro dos colegios nao se restringe apenas a rede publica de 

ensino. 

Em recente reportagem, Uzeda (2008), noticiou a incidencia de crimes de 

homicfdios nas imediag6es das escolas, sendo que urn deles estava relacionado ao 

consumo de drogas: 

27 Reportagem veiculada no Correia da Bahia, em 20 de maio de 2008, sob declaragao do Capitao 
Ubiraci, responsavel pela Ronda Escolar. 
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A violencia que atinge as escolas de Salvador preocupa nao s6 os 
professores, funcionarios e alunos como cientistas sociais e do 
comportamento humano. 0 problema que exige uma ampla discussao e 
mobilizagao par parte da sociedade inspira um estudo aprofundado tambem 
do fenomeno medo. 0 que se constata e que, ao inves da indignagao contra 
a violencia, ha uma passividade generalizada nas escolas. Os estudantes, 
vitimas de violencia, sao tambem vitimas da ausencia de uma maior 
reflexao sabre o fenomeno. Trafico de drogas, roubos, vandalismo, 
apedrejamento e ameagas de homicidios contra professores, alunos e 
funcionarios. Este e o quadro de violencia que impera, principalmente, nas 
escolas publicas de Salvador, na periferia da cidade e perto das invas6es. 
Nem a presenga de vigilantes em algumas escolas, representa uma barreira 
para que as unidades de ensino nao sejam ocupadas par excluidos sociais, 
que disseminam o medo. 

Mais uma vez fica evidenciado que a associagao da escola com a violencia 

em Salvador, a exemplo do que pode ser visto nas materias dos jornais e, 

sobremaneira, um dos elementos motivadores que favorece para a evasao escolar. 

Em outra materia, a reportagem do Jornal "A Tarde", assinada pelo jornalista 

Adilson Fonseca, refere-se a uma pesquisa realizada pelo Sindicato dos Professores -

APLB- junto aos professores da rede publica de ensino, na procura de compreender as 

atuais condig6es de trabalho dos professores, bem como a situagao em que se 

encontram as escolas nos diversos bairros de Salvador, tece o seguinte comentario: 

Nos ultimos quatro anos, 21 escolas, na capital e no interior, foram 
protagonistas de casas de violencia, dentro e fora das salas de aula, 
resultando na morte de estudantes e vigilantes, e em professores 
ameagados de morte. Nao s6 pela agao de gangues que agem nos bairros 
onde esses estabelecimentos de ensino se situam, mas tambem dos 
pr6prios alunos, que frequentam as salas de aula armadas. 0 ensino 
publico, principalmente a noite, tornou-se uma roleta russa para os 
professores, que temem por suas pr6prias vidas, cada vez que vao ao 
trabalho. A violencia nas escolas, soma-se ao problema da falta de estrutura 
ffsica e de qualidade de ensino, conforme dossie elaborado pela Associagao 
dos Professores Licenciados da Bahia- APLB -, que vem distribuindo um 
questionario a diversos estabelecimentos de ensino na capital, colhendo 
informag6es dos professores sabre os principais problemas enfrentados 
pela categoria. 

Nos ultimos anos, foram nove os estudantes mortos, alem de uma 

professora e um vigilante, vftimas da violencia nas escolas publicas em Salvador e no 

interior do estado, segundo levantamento da APLB. As ocorrencias incluem ainda 

agress6es a professores, funcionarios, estudantes e trafico de drogas, conforme 

demonstragao por meio da tabela 3: 



Colegio Est. Ridalva Figueredo - Marte de estudante 

Colegio Estadual M.de Moraes - Estudante esfaqueado 

Colegio Est. Renan Baleeiro - Vigilante baleado 

TABELA 3- COLEGIOS SAO PALCOS DE AGRESSOES 

Fonte: Associagao dos Professores Licenciados da Bahia (APLB) 
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A complexidade da questao da violencia nas escolas contribui , 

demasiadamente, para o quadro dramatico da educagao publica brasileira e a baiana 

em particular. Uma situagao, contudo, pode ser ressaltada: a organizagao do sistema 

educacional e a organizagao da escola. Eis o ponto em que se pode observar a perda 

de controle do ambiente escolar, uma das fontes da violencia que a escola produz, 

traduzida mais comumente como indisciplina ou como desanimo e indiferenga. 

Fica evidente, portanto, que tais epis6dios tem-se verificado tanto nas 

escolas publicas quanta nas privadas, entretanto, estas tendem a omitir o fato par 

receio de perderem seus clientes, os alunos, ate porque, no momenta em que os seus 

responsaveis tomam conhecimento de fatos dessa natureza, sao compelidos a 

transferi-los para outra instituigao. 

No que concerne ao trabalho, mencionado principalmente pelos alunos das 

escolas publicas analisadas, verifica que esta associada, sobretudo, a "ganhar com o 

proprio suor do corpo" a fim de ajudar a familia. 

lnfelizmente, milhares de jovens chegam anualmente ao mercado de 

trabalho par efeito da idade, mas nao conseguem engajamento efetivo dado ao 

desemprego, a desmobilizagao de pastas de trabalho e ao bloqueio ao trabalho devido 

as exigencias de formagao de mao-de-obra que se encontra, par sua vez, ligada a 

educagao, setor mergulhado na mais calamitosa situagao da pessima qualidade de 

ensino. 0 recrudecimento do desemprego e o bloqueio do mercado de trabalho 

estabelecem perspectivas sombrias para OS jovens que chegam a idade produtiva. Dais 
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fatores concorrem para o deslocamento de expectativas: o desemprego em atividades 

substitufdas por maquinas e que faziam parte do referendal das classes populares e a 

competigao de pessoas de nfvel mais elevado devido ao desemprego e que se sujeitam 

a trabalhos de menor prestfgio e remuneragao. Como exemplo, podem ser tomadas as 

profiss6es: taxistas, bancarios, cobradores de transporte coletivo, metalurgicos etc. 

Na primeira categoria, uma profissao que era tipicamente popular, hoje esta 

invadida por bancarios, operarios petroqufmicos especializados, metalurgicos e outros 

trabalhadores que perderam seus postos de trabalho; nas duas outras explicitadas, a 

substituigao pela automagao eletr6nica, desde a informatizagao nos bancos as catracas 

eletr6nicas em 6nibus e trens. 

0 fechamento de postos de trabalho atingiu tambem duramente o segmento 

media da sociedade, que se iniciava em carreiras como bancarios ou funcionarios 

publicos, categorias melhores remuneradas, que, por sua vez, permitiam a essas 

pessoas empregarem domesticas, motoristas, jardineiros, caseiros e outros, alem de 

dispor de uma massa salarial geradora de consume diversificado. Houve, tambem, uma 

drastica redugao nos valores dos salaries, acompanhada par uma acelerada e profunda 

deterioragao nos servigos publicos de saude e educagao, obrigando a recorrencia aos 

mesmos servigos da iniciativa privada com efeito depressor da capacidade de gasto e 

investimento. 

Sobre isso, a realidade que se configura e a da sociedade bloqueada aos 

mais jovens e do descarte de adultos produtivos, sobretudo aqueles provenientes dos 

escal6es mais baixos das camadas sociais, segregados na urbanizagao das grandes 

cidades em periferias, que sao tanto geograficas quanto sociais. 

Por outre lado, o consume exacerbado associado a facilidade de credito, 

sobretudo para aqueles que nao possuem ou nao tem como comprovar renda, a 

exemplo dos universitarios, tem contribufdo para o aumento da inadimplencia. Par 

conseguinte, esses, ao terem o seu nome negativado junto ao Servigo de Protegao ao 

Credito (SPC), ficam impossibilitados de ingressarem no mercado de trabalho formal, 

com carteira assinada, uma vez que a maioria das empresas sao conveniadas a esses 

6rgaos. Esse quadro dramatico da sociedade da exclusao produz a sociedade do mais 

forte, do mais esperto, do mais competitive, nao importando referencias eticas. 

Diante dessa situagao gerada pelo modo econ6mico hegem6nico e 

privilegiador do lucre, o ser humane passa a ser "problema" na sociedade, peso e 



63 

excesso, quando nao se enquadra na categoria de consumidor ativo ou potencial. 0 

resultado e a exclusao social, de urn lado, ou seja, do lado da sociedade e do Estado, 

enquanto que do outro, esses jovens se inserem na criptoeconomia das drogas e do 

crime organizado, em toda a sua hierarquia, desde a criminalidade miseravel dos 

guetos repletos de aideticos e toxicomanos, as quadrilhas organizadas que assaltam 

bancos, carros fortes, sequestram e controlam o trafico de drogas, assim como 

promovem a corrupgao nas instituigoes em todos os seus nfveis, do mais baixo 

funcionario a personalidades influentes das esferas polftica, administrativa e jurfdica do 

pals. Assim, o envolvimento de jovens, sobretudo pobres, com atividades criminosas e 

a forma de insergao social que a sociedade atual faculta, haja vista o bloqueio 

provocado pelo modelo economico vigente e a proposigao dos objetivos do exito social 

que estabelece. 

Entre os motivos familiares para a evasao, e mencionado urn conjunto de 

condigoes que se adicionam umas as outras para dificultar a continuidade da ida a 

escola: dificuldades economicas ou desemprego dos provedores, mesmo que 

temporariamente; conflitos familiares e separag6es, algumas vezes com referencias a 

violencia domestica; tarefas domesticas assumidas pelas meninas em substituigao a 

mae que sai para trabalhar fora; ausencia paterna etc. Pode-se constatar que as tarefas 

domesticas assumidas pelas meninas em substituigao a mae que sai para trabalhar fora 

e a ausencia paterna compelem as famflias mais pobres a colocar seus filhos, ainda em 

idade escolar, no mercado de trabalho. Assim, a crianga em pequena idade e na sua 

pre-adolescencia comega a encarar o rigor e sofrimento do trabalho mal remunerado, 

sem condigoes de seguranga e higiene. Muitas das vezes, o trabalho infantil resume-se 

em pedir esmolas, catar lixo, vender produtos e fazer acrobacias, nao possibilitando 

dignidade humana. 

A crianga entra no mercado de trabalho e com uma jornada cansativa e 

acaba abandonando a escola. A escola ja nao e mais prioridade para aquela familia que 

necessita da pequena renda que seu filho traz. Em vao, tenta a escola superar o que 

perdeu em contato com os pais que devem, por lei, manter os filhos na escola dos 7 

aos 14 anos, conforme disp6e o EGA. 

. Os estudos indicam que o trabalho infantil no Brasil e cultural e esta ligado a 
pobreza e as deficiencias do sistema educacional. Os principais determinantes da oferta 

de mao-de-obra infantil, segundo estudos feitos pelo UNICEF sao: "a pobreza, que leva 
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as famflias a ofertarem a mao-de-obra de seus filhos muito cedo; a ineficiencia do 

sistema educacional do Brasil, que torna a escola desinteressante para os alunos e 

promove elevadas taxas de repetencia e evasao escolar. 

Embora nao seja objeto da pesquisa, e imperioso salientar que entre OS 

fatores que contribuem para a evasao escolar encontra-se, tambem, a gravidez na 

adolescencia. Verdade que esse fen6meno nao constitui um fato novo no cenario 

brasileiro. Acompanhando uma tendencia internacional, ela assume, entre n6s, 

sobretudo nas ultimas decadas, o estatuto de problema social para o qual converge a 

atengao dos poderes publicos, de arganismos internacionais e da sociedade civil. 

Acontece que no Brasil, ocorreu, nas gerag6es recentes, um aumento na 

proporgao de mulheres que dao a luz antes dos 20 anos, sendo, portanto, condigao 

preponderante para aumentar o fndice de evasao escolar. Nesse panorama, a gravidez 

na adolescencia desponta como um desperdfcio de oportunidades, uma subordinagao -

precoce - a um papel do qual, durante tanto anos, as mulheres tentaram se 

desvencilhar. 

E bern verdade que para combater essa situagao, o governo federal 

implantou o Programa Balsa Familia. Par meio desse programa as famflias com 

criangas em idade de 6 a 15 anos e com renda per capita menar ou igual a R$ 120,00 

reais par mes recebem uma balsa que pode variar entre R$ 20,00 a R$ 182,00 reais, a 

depender da renda mensal par pessoa e o numero de criangas e adolescentes 

existentes nessa familia. Como condicionante, os filhos tern que frequentar, no mfnimo, 

85% das aulas. A ideia desse programa e fornecer um incentivo monetario para que 

famflias pobres enviem seus filhos para a escola, ao inves de faze-los trabalhar para 

complementar a renda da famflia. Entretanto, conforme ficou constatado par meio da 

pesquisa e que muitas dessas criangas nao s6 tern deixado de ir as aulas, como 

tambem estao sendo cooptadas para a criminalidade, com maiar enfase para o "mundo" 

das drogas. 

Par tudo o quanta exposto, entende-se que o combate a pobreza e a 

exclusao social envolve as caminhos mais viaveis para a prevengao da violencia entre 

as jovens. Par isso, estabeleceu-se como objeto dessa pesquisa a construgao de uma 

proposta, visando o levantamento dos subsfdios basicos para a implantagao de uma 

polftica social voltada para educagao, a fim de oportunizar para essa camada da 

sociedade uma vida melhor e mais digna. 
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4 PROPOSTA 

A presente proposta tem como objetivo eleger pontes mais crfticos da RMS 

para a implantac;ao de unidades do Colegio da Polfcia Militar. Esta proposta esta 

fundamentada em bases te6ricas e em pesquisas de campo desenvolvidas nas areas 

de alta evasao escolar, bem como de Indices de criminalidade elevados. 

Preliminarmente, e precise que se diga que o projeto fundamenta-se na 

perspectiva de ofertar aos jovens - criangas e adolescentes -, moradores dos bairros 

analisados, uma proposta que favorega o seu desenvolvimento plena, dando-lhes uma 

nova possibilidade de ver o mundo e agir conforme seus interesses, participando 

ativamente das transformag6es que possam advir e nao mais como meres 

espectadores. 

0 que se pretende e poder propiciar para esses jovens uma oportunidade 

de ascender socialmente, ate porque se entende que a escola, juntamente com a 

famflia, exerce papel imprescindfvel no norteamento dos objetivos e na preparagao 

para a vida adulta. 

Para a maioria dos entrevistados, a proposta aqui levantada resolveria 

muitos dos problemas por eles enfrentados, pois, segundo estes, tal proposta, se 

concretizada, faria nao s6 com que os "marginais" abandonassem a area, uma vez 

que a ac;ao da Polfcia Militar inibiria a atuac;ao desses meliantes, mas tambem 

remeteria a certeza de que a educagao fornecida para os seus filhos seria de 

excelente qualidade. 

Sabre isso, percebe-se que a visao que a populagao tem sabre a 

instituigao CPM nao e a do colegio em si, mas, sobretudo, da relagao desta 

instituigao com outra, bicentenaria, e que ao Iongo da sua existencia muito tem 

contribufdo para garantir a sensagao de tranquilidade e seguranga para a sociedade, 

ou seja, da Polfcia Militar. Corrobora com isso o fato do CPM ser gestado por essa 

instituigao, onde o fardamento escolar tem valor significative para a concepc;ao que a 

populagao tem sabre o colegio. 

0 aluno do CPM, quando uniformizado, e sabedor de que ha diversos 

olhares sabre ele, tanto das pessoas envolvidas no processo educacional do 

colegio, como das pessoas externas. Sendo assim, o seu comportamento deve ser 

ilibado, alicergado nos preceitos da etica, da moral e dos bons costumes. Sua 
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conduta jamais podera ir de encontro a esses valores. 0 que se vislumbra com isso 

e a formagao do carater e da personalidade do aluno; entende-se que a sua postura 

e compostura deverao ser a mais correta posslvel, ate por que urn dos papeis do 

colegio e o de preparar o aluno para o convlvio em grupo, socializa-lo, inserindo-o 

no mercado de trabalho. 

Outro fato a considerar, ainda consoante ao fardamento e que, em virtude 

do CPM oferecer urn ensino de qualidade comparado aos da rede particular, propicia 

para que aquele que Ia estuda procure se pautar sempre por esses preceitos, em 

vista de nao deixar escapar a oportunidade que muitos gostariam de ter, mas que, 

infelizmente, ainda nao disp6em, ou seja, ser aluno do CPM. 

Por outro lado, a visao que a populagao tern sabre a escola contribui 

favoravelmente para a sensagao de seguranga que os alunos nutrem por estudarem 

nos CPMs, sobretudo porque esta instituigao e parte integrante da Polfcia Militar. 

lsso faz com que determinados indivlduos deixem de atentar contra os alunos desse 

colegio, pais figura no seu imaginario a concepgao de que ele esta importunando 

nao o colegio em si, mas a propria lnstituigao Polfcia Militar. Assim, paira sabre ele a 

certeza de que serao responsabilizados por seus atos e responderao por isso. 

0 CPM/Luis Tarquinio, por exemplo, segundo levantamento de dados 

junto a APLB, figurava, antes de ser transformado em CPM, como uma das escolas 

com grande incidencia de tratico de drogas, uso de bebidas alco61icas, alem de atos 

de vandalismo, como depredagao do patrimonio publico. Com a transformagao de 

parte da escola em CPM esses epis6dios desapareceram, inclusive na parte do 

colegio que nao foi absorvida pelo CPM. Tais fatos tambem puderam ser 

constatados junto aos moradores do entorno dessa unidade. Segundo estes, depois 

da transferencia de parte do colegio para a administragao da Polfcia Militar, par meio 

do CPM, as ocorrencias envolvendo alunos daquele estabelecimento de ensino 

deixaram de ser verificados, como os casas de brigas, de uso de bebidas alco61icas 

e de frequencia em bares da regiao. Por outro lado, os alunos oriundos de outros 

estabelecimentos de ensino localizados pr6ximos a esse tambem deixaram de 

importunar os do Luis Tarquinio depois que este se transformou em CPM. 

Com relagao ao CPM/Lobato, embora este exista ha mais tempo que 

aquele, pode-se constatar a mesma situagao, ou seja, os alunos nao costumam 

frequentar esses tipos de ambientes, tampouco sao importunados por pessoas de 
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conduta duvidosa, seja morador do bairro ou nao. 

Como se ve, os Colegios da Polfcia Militar, cuja missao encontra-se 

consubstanciada nas premissas da honra, do dever, da retidao e da disciplina, tendo 

como objetivo maior a formagao para a cidadania, muito tem contribufdo para a 

transformagao e melhoria da sociedade na qual esta inserida. 

Diferentemente ocorre nas localidades do Nordeste de Amaralina, em 

Tancredo Neves e ltinga, em Lauro de Freitas. Nesses lugares o problema com a 

criminalidade e grave, posto que os marginais costumam estabelecer regras que 

devem ser seguidas por todos aqueles que Ia residem. Nesses lugares o que seve e 

o medo estampado na face de todos, as escolas fechadas, com poucos alunos ou 

com professores ausentes por conta da violencia existente. 

Decerto que nesses locais nao moram apenas "marginais". Ha, sem 

duvida, muita gente honesta, trabalhadora, verdadeiros chefes de famflia. Esse 

cidadao, residente dessas localidades, sempre tem algo com que se preocupar, algo 

que deseja manter, por mais pobre e desassistido que seja. E sua famflia, sao suas 

convicg6es marais, sua casa que, mesmo humilde, simboliza seu lar e o local onde 

ele se sente psicologicamente aconchegado e para onde ele retorna sempre. Esse 

patrim6nio faz com que ele, o cidadao pauperrimo, mas honesto, preocupe-se com a 

protegao do seu lar e de seus familiares; todavia, o estigma de bairro marginalizado 

faz-se presente. 

Por conta disso, constantemente essas pessoas tem recorrido aos 

programas de radio e televisao para denunciar, mesmo que anonimamente, os 

casos de violencia ocorridos nessas localidades, haja vista que o bem mais precioso 

do ser humane e a vida. Uma vida sem educagao e uma vida menor, e uma vida 

sem saude e tambem uma vida limitada. Entretanto, a suspensao efetiva da vida s6 

vem com a morte. Assim, dos tres pilares basicos de uma sociedade - educagao, 

saude e seguranga publica, a carencia desta ultima e mais violentamente sentida. 

Outro dado preocupante refere-se ao fato de que ali os pais nao tem voz 

ativa para seus filhos, quando estes se encontram na presenga dos "marginais". Em 

uma area do Nordeste de Amaralina, uma mae queixava-se do fato de que seus 

tilhos nao atendiam ao seu chamado quando estavam na companhia de maus 

elementos, pais, segundo eles era constrangedor, posto que aqueles poderiam se 

ofender, achando que ela nao os queria em suas companhias. Sob esse prisma, o 
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que se percebe e que alem do medo sob o qual vivem as pessoas ha outros 

componentes atrozes. As criangas desses ambientes, observando as pessoas com 

desvio de conduta, "os marginais", passam a ve-los como her6is, tendo voz ativa 

com todos e nada lhes sendo negado. 

Em contrapartida, elas veem seus pais com medo, com dfvidas, 

humilhados, sem dinheiro, sem alimentagao, sem saude, sem educagao, sem 

perspectiva de vida. Nao e diffcil entender, portanto, o grau de admiragao que se 

estabelece no coragao daquelas criangas com relagao a figuras criminosas. Tanto no 

Nordeste de Amaralina, quanta em Tancredo Neves e ltinga, em Lauro de Freitas, 

alguns moradores afirmaram conhecer filhos de pessoas que nao tinham vfnculo 

com a criminalidade se tornarem pessoas de alta periculosidade. 

De mais a mais, as criangas neste espectro nao tem como frequentar uma 

escola, uma vez que esta nao oferece condig6es mfnimas de seguranga para eles, 

ou nao ha professores para ministrar aulas por tambem nao se sentirem seguros. 

Assim, elas terminam ficando em casa sozinhas, sem ter o que fazer, venerando os 

marginais. Essa e uma situagao amplamente favoravel a criminalidade, uma vez que 

estes tendem tambem a enveredar pelo "mundo do crime". Do mesmo modo, se 

essas criangas deixarem de se relacionar com esses "marginais", o crime tendera a 

diminuir. Deve-se atingir essa camada antes que ela comece a ser cooptada pelos 

criminosos. 

Se houver uma medida bem coordenada nessas areas, com 

implementagao de polfticas publicas voltadas, principalmente, para assistencia aos 

jovens - criangas e adolescentes - essa estrutura tendera a desaparecer. E ai que 

se fundamenta a proposta: fornecer uma educagao voltada a formagao para o 

exercfcio da cidadania, para que essas criangas nao enveredem pelo mundo do 

crime. 

E preciso que se diga que a criagao de Unidades do Colegio da Polfcia 

Militar em areas com alto fndice de criminalidade nao se encerra como unica 

proposta para a redugao da violencia. Atividades como desporto, teatro, musica, 

artes, dentre outras, sem duvida alguma, tambem podem contribuir para a redugao 

da criminalidade. Entretanto, entende-se que tais atividades precisam associar-se a 

outro metoda educacional que supra a lacuna deixada par elas, objetivando, assim, 

uma melhor formagao das pessoas envolvidas nesse processo. Ademais, a proposta 
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aqui defendida, criagao de Unidades do CPM, por agregar tais praticas em seu 

currfculo, evidencia-se como uma proposta mais abrangente. 

E bem verdade que o ensino religioso tambem poderia contribuir para 

redugao do quadro que se apresenta nas areas analisadas, entretanto deixamos de 

aborda-lo no presente trabalho, uma vez que as instituigoes que agregam tal metoda 

constituem-se autarquias privadas, portanto, fora do contexto aqui defendido, ou 

seja, uma educagao publica consubstanciada nas premissas de um ensino de 

qualidade com vistas a redugao da criminalidade. 

Ademais, considerando que a educagao e fundamentalmente uma pratica 

social, a filosofia que embasa a lnstituigao de Ensino - Colegio da Polfcia Militar -, 

vai contribuir para sua compreensao e efetivagao mediante uma reflexao voltada 

para os valores que a sustentam e os fins que a norteiam, ate porque a educagao 

nao e neutra, ela tem um papel crucial no processo da desigualdade social. 

Sendo assim, a decisao de realizar uma proposta para a educagao remete

nos a constatagao do positivista Durkheim, bem como do progressista Gadotti, 

dentre outros, sabre as diferengas existentes na educagao. Diferengas essas, 

condicionadas pelo meio de onde vem e para onde se destinam esses jovens. 

0 que se pretende e desviar 0 curso do destino hist6rico-sociol6gico, tragico 

e destrutivo que foi previsto para essa camada da sociedade exclufda de quaisquer 

direitos ou beneffcios em nossa sociedade. Busca-se a construgao de outro 

caminho, de um novo paradigma. 

As razoes para a escolha do tema estao plantadas na experiencia 

profissional do pesquisador. Tendo trabalhado por oito anos no CPM/Lobato, teve a 

oportunidade de observar a importancia que a filosofia dessa instituigao ocupa nao 

s6 no processo educacional, mas tambem no seio da sociedade baiana. 

Destarte, a confianga das famflias nessa instituigao de ensino passa pelos 

valores confessos e defendidos expressamente atraves de diversos instrumentos: 

boletins, memorandos, avisos ou qualquer outro meio de que a escola tem se 

servido para melhor acompanhar seu educando, diferentemente do que acontece 

em relagao as outras escolas publicas. Prova disso e que o numero de candidatos 

inscritos para o processo de selegao do concurso realizado pelo CPM ultrapassou a 

marca dos 50.000. 

E sabido que, instruindo cidadaos nos valores, a educagao velara pelo 
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desenvolvimento da integridade moral, elucidara sabre os multiples caminhos 

dinamicos e interativos que proporcionarao insubstitufveis instrumentos de 

aprendizagem para formagao da cidadania, preocupagao constante dessa lnstituigao 

de Ensino. 

De mais a mais, educar pressup6e a descoberta do "eu" e implica a 

vinculagao intersubjetiva com outras consciencias. A Educagao engrandece a vida 

da pessoa, sendo assim, a escola assume cada vez mais a fungao de principal 

agente socializador, visando atingir a simbiose entre a identificagao individual e a 

integragao do indivfduo no coletivo de que faz parte. 

Em epoca de grande inquietude, educar e cada vez mais uma tarefa 

intemporal e inacabada, mas indubitavelmente valiosa e valorosa, propiciadora de 

um processo de conscientizagao do ser humano que desde o nascimento ate a 

morte se molda, incorporando de forma sistematica a tarefa de construgao da 

personalidade. 

Destacando os pianos cognitivos e afetivos, a UNESCO, num estudo que 

denominou "Educagao um Tesouro a Descobrir", reconhece como meta primordial 

do processo educative a formagao pessoal que visa a autonomia moral e a 

responsabilidade social, competencias promotoras de saberes humanamente 

relevantes, que sem conotagao ideol6gica, permitirao gerar, multiplicar e fortalecer 

lagos firmes entre os seres humanos que impulsionarao a solidariedade, a partilha, a 

cooperagao, a cidadania, a justiga, a coragem, a liberdade, o respeito por si e pelo 

outro, a aceitagao da diferenga, responsabilizando e conscientizando todos os 

cidadaos para os direitos e deveres fundamentais, assegurando uma relagao 

harmoniosa entre a educagao e a pratica de uma democracia participativa. Sendo 

inquestionaveis que sob o epfteto "Educagao" sao acolhidas formulag6es distintas, 

em que educar significa deter a "chave dos valores". 

Sao os valores que nortearao a construgao da personalidade, que 

agugarao o desejo inato de aprender e aperfeigoar, de servir e partilhar. Assim, o 

CPM enquanto lnstituigao de Ensino tem como objetivo maior proporcionar aos seus 

educandos o conhecimento como condigao precfpua para a formagao da cidadania. 

Essa construgao do conhecimento a partir de elementos consistentes 

atrelados as realidades da experiencia e uma preocupagao da organizagao de 

ensino em estudo, claramente definida no enunciado de sua missao ao estabelecer 
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a obrigagao de proporcionar aos seus alunos experiencias fundamentadas na honra, 

no dever e na retidao, seus valores filosoficos, para que assim, eles desenvolvam 

comportamentos e atitudes adequados a formagao do carater, da personalidade e 

do espfrito crftico, para compreensao do mundo e do exercfcio da cidadania. 

Neste sentido, a honra, como valor da lnstituigao, parece colocar-se como 

o objetivo a ser atingido em seus alunos par meio do processo ensino

aprendizagem, com o saber integral nos ditames de uma disciplina que tem a 

responsabilidade como fundamento. Ao mesmo tempo e um valor que precisa ser 

lembrado na educagao integral. A pessoa sem honra nao e completa, nao e cidada, 

ou, no mfnimo tera sua cidadania comprometida. Assim, construir o saber integral 

com honra e disciplina e o objetivo maior do Colegio. 

Em um dos seus pensamentos historicamente famosos, Rui Barbosa28 

destacou a importancia da honra na sociedade: "de tanto ver triunfar as nulidades, 

de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiga, de tanto ver 

agigantarem-se os poderes nas maos dos maus, o homem chega a desanimar-se da 

virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto". 

A partir da ideia de Rui Barbosa, pode-se assim afirmar que a honra e uma 

virtude. A pessoa honrada e virtuosa, e como tal precisa tambem ser honesta. Hade 

se ressaltar que o artigo 5Q da Constituigao Federal de 1988 assegura a honra como 

um dos "direitos fundamentais." 

E importante frisar que na ciencia jurfdica, a honra, alem de constituir um 

direito fundamental, com sua especial protegao pelo ordenamento jurfdico, e ao 

mesmo tempo direito da personalidade, ou seja, e essencial a pessoa, inerente a ela 

mesma. E imprescindfvel ao conteudo da personalidade, sendo proprio da pessoa 

em si, como ente humano, existente desde o seu nascimento. E um direito intrfnseco 

a personalidade do ser humano. 

Em outras palavras, a honra e a reputagao que a pessoa desfruta no meio 

social e, subjetivamente, e a estimagao que a propria pessoa realiza de sua 

dignidade moral. Conclui-se, portanto, que a protegao da dignidade da pessoa 

humana e, par extensao, a honra, envolve tanto um aspecto de garantia negativa -

de a pessoa nao ser ofendida ou humilhada -, quanta outro de afirmagao do plena 

desenvolvimento da personalidade da cada individuo. 

28 BARBOSA, R. Discurso proferido do Senado em 1914. In: BARBOSA, Alfredo Rui; A Bahia de ACM 
e a Bahia de Ruy. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro: 18 Maio 2001. 
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Ora, o que se observa na sociedade soteropolitana e a ofensa a honra, 

sobretudo para aqueles que nao disp6em de recursos financeiros que lhe 

assegurem uma vida digna, desprovido que esta do direito a saude, ao trabalho, a 
moradia e, principalmente, a educagao. 

Sendo assim, o que se vislumbra e a aquisigao do conhecimento, fruto de 

uma pratica que conduz ao desenvolvimento da aprendizagem, cada indivfduo 

construindo seu proprio saber, sem perder de vista o valor social de suas ag6es, ate 

porque, o que se pretende e a formagao de cidadaos conscientes de seu papel 

social. 

Nesse sentido, a missao fundamental dessa instituigao baseia-se em 

ajudar cada indivfduo a desenvolver todo o seu potencial e a tornar-se urn ser 

humano completo e nao urn mero instrumento da classe dominante; a aquisigao de 

conhecimentos e competencias deve ser acompanhada pela educagao do carater, a 

abertura cultural e o despertar da responsabilidade social. 

0 objetivo a ser alcangado e o de preparar a juventude para uma nova 

realidade: suprir o aluno do equilfbrio necessaria para nao temer novas rumos e 

situag6es, para trilhar o desconhecido com determinagao em qualquer idade. A 

educagao nao pode ser mero instrumento do conhecimento para fins de 

competitividade. Tambem nao pode ser reducionista em nenhum aspecto: deve ser 

ampla, na diregao da formagao de seres humanos completos, crfticos e 

participativos, na diregao da construgao da cidadania. Se nao houver o 

desenvolvimento da habilidade social e emocional tudo de mais importante para o 

jovem se reduzira a uma busca esteril por boas colocag6es por meio da mais insana 

competitividade. 

De fato, apenas o melhor aproveitamento escolar ja nao e mais suficiente 

para veneer os desafios da sociedade. Pouco adiantaria ser o aluno melhor colocado 

na melhor faculdade, nacional ou estrangeira, se nao lhe foi incutida a maturidade 

para enfrentar os problemas concretes. Nao significa, de igual forma, que o 

conhecimento cientffico deva ser relegado a plano secundario. 

Hoje o conhecimento especffico, apenas a habilidade cognitiva, pode 

envelhecer muito rapidamente, se nao se desenvolver a aptidao para "aprender a 

aprender". Este nao envelhece nunca e permitira que se acompanhem as mudangas 

no conhecimento para combater-lhe o envelhecimento. Nao basta, hoje, saber muito, 
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e preciso ser capaz de aprender sempre, continuamente. 

Observando o pensamento de Montaigne, "a crianga nao e um recipiente 

que devemos encher, mas um fogo que incessantemente e preciso atear", 

perspectiva que a fungao educativa devera assumir nao s6 a missao de equipar a 

crianga e o jovem com os saberes humanarnente relevantes que permitam garantir 

ao homem a existencia digna de um ser livre e dinamizador do progresso social de 

que ele proprio sera o primeiro mentor, mas tambem, e cada vez com maior 

acuidade, a fungao educativa tern de assumir a tarefa de dotar o indivfduo de 

competencias nas dimens6es sociais, humanas, esteticas, marais e cfvicas, que 

mobilizadas com equilfbrio e bam sensa, garantirao a necessaria determinagao e 

firmeza para, com sucesso, enfrentar as incessantes e complexas "teias" que 

globalmente nos cercam. 

Por isso, a !uta por um homem melhor passa pela !uta por uma educagao 

melhor, mas um homem melhor, nao e aquele a quem foi certificada uma educagao 

que realmente nao possui, mas aquele que foi positivamente alterado, tornado outro 

por intervengao do processo educativo de que foi beneficiario. 

Destarte, a instituigao escolar tern de refutar a demarcagao entre lnstrugao 

e Educagao, jamais podendo ignorar a dimensao primordial atribufda a educagao -

transmissao de valores - a escola nao pode e nao deve refugiar-se na neutralidade 

que circunstancialmente lhe advem da assungao de organismo meramente 

reprodutor asseptico de saberes tecnico-cientfficos. Educar e dotar OS seres 

humanos dos valores e aptid6es gerais e especfficas que veiculam a integragao 

adequada e completa do ser humano. Como podera um jovem apreciar artefatos, 

expressar pensamentos e sentimentos, emitir jufzos de valor, articular diferentes 

padr6es de conduta, discernir entre atitudes corretas ou reprovaveis, sem a 

interiorizagao de um quadro de valores s61idos que constituirao a sua identidade e 

referenda social? 

No amplo quadro de motivag6es, imp6e-se prendar o ser humano nao s6 

com uma instrugao especializada, mas paralelamente com uma educagao orientada 

para a formagao da alma, no respeito e no culto pelos mais nobres e s61idos valores 

marais e patri6ticos, atributos indispensaveis na forrnagao para a cidadania, 

preocupagao constante do Colegio da Polfcia Militar da Bahia. 

Assim, educar nos valores e para os valores ilumina o ser, aponta com 
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precisao os obstckulos a remover, reforga a capacidade de lutar contra a 

impulsividade do nervoso, a introversao do sentimental, a fogosidade do colerico, o 

orgulho do apaixonado, a mobilidade do sangufneo, a preguiga do amorfo, a frieza 

do fleumatico, a rotina do apatico. 

Nesses cinquenta anos de existencia do CPM, nao e outra a sua missao, o 

privilegio de constituir uma luz no ensino, enobrecendo de forma fmpar o 

compromisso de promover os valores moralizadores, aceitando os seus educandos 

como pessoas unas, autonomas, interventivas e dinamicas que permanentemente 

buscam a realizagao pessoal na descoberta de todas as potencialidades do seu ser. 

0 Colegio da Polfcia Militar e um Estabelecimento Militar de Educagao 

destinado a ministrar aos seus alunos elevada formagao intelectual e ffsica a par de 

uma salida formagao do carater e do componente moral, formando cidadaos 

conscientes do significado da sua hist6ria e da sua patria, aptos a compreender, 

respeitar e valorizar as lnstituig6es polfticas, militares e administrativas, 

conhecedores das regras basilares de vivencia democratica, cidadaos atuantes que 

fomentarao na comunidade o respeito pelos valores patri6ticos, cultivando o culto 

pelos sfmbolos nacionais e reforgando o orgulho em sere afirmar-se ao mundo. 

0 Estabelecimento de Ensino - CPM - representa um sistema organizado 

de relag6es sociais, tiel a valores que difunde e consolida em modelos de 

pensamento e formas de atuagao coletiva que transportam para o presente a 

heranga de modelos culturais que prosseguem uma atividade sistematica de 

socializagao, cujo expoente maximo se corporiza em um dos valores precfpuos do 

colegio, a honra, e se eterniza pelo contributo multiforme dos seus sfmbolos, que 

favorecendo a participagao e identificagao, favorecem para a valorizagao da 

dignidade humana. 

A bandeira, o hino, as insignias e o fardamento reforgam o sentido de 

pertencimento, evocam lagos de uniao, fortificam sentimentos e solidificam a 

solidariedade entre todos os alunos, permitindo que o universo ideal de valores 

apreendidos e interiorizados durante a vivencia no CPM sejam, hoje e sempre, uma 

constante viva da realidade. A aprendizagem resultante da partilha do peculia de 

experiencias acumuladas par sucessivas gerag6es, da permuta com os colegas e 

com os educadores, possui uma indelevel forga persuasiva, impregnando as 

vivencias de cada um dos nossos alunos pela sua vida afora, par isso, os jovens 
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transportam para o mundo uma carga inesgotavel de sabedoria e princfpios 

moralmente estimaveis que elevarao e dignificarao o ser humano. 

0 processo educative desenvolvido pelo colegio, nas vertentes de 

lnstrugao e Educagao, dirige-se a totalidade do ser, assume-se como um projeto de 

dimensao cognitiva e emocional, fortalecendo sentimentos, encorajando a audacia 

do pensamento e da imaginagao, proporcionando aos seus educandos, "homens de 

amanha", uma visao do seu Iugar no mundo. 

Mudam-se os tempos e descobrem-se novas formas de viver uma paixao 

antiga, atualizando um passado, que ao devolver as suas mem6rias ao presente, 

engrandece todos que estao diretamente envolvidos nesse processo, animados pelo 

espirito de servir, conscientes da extrema exigencia de suas responsabilidades e 

que permite conquistar desde sempre e para sempre a lideranga, que e feita do 

esforgo para criar sempre mais valor, agenciando formas mais eficientes de 

potenciar a agao de educadores, construindo cada tarefa com o equilibria necessaria 

a uma vivencia harmoniosa, infundindo sempre a confianga no vinculo humano. Uma 

lideranga que se consolida no coragao e no orgulho dos nossos alunos perpetuada 

em gerag6es de ex-alunos e que se transfere para todos os agentes educativos que 

orgulhosamente servem a lnstituigao de Ensino Colegio da Polfcia Militar. 

E certo que o colegio busca a excelencia em tudo o que faz, prova disso e 

o resultado do Exame Nacional do Ensino Media - ENEM -, onde as Unidades do 

CPM, tanto as da capital quanta as do interior, figuraram nas primeiras colocag6es 

do mencionado exame. 

Por outro lado, a disciplina tambem e um valor contido na filosofia do 

colegio. Dada a origem da instituigao, comumente o publico tem uma visao distorcida 

desse princfpio, bem como da propria escola, atribuindo acepgao militar. Contudo, 

disciplina na instituigao CPM, tem um sentido amplo, abrangente, ou seja, alem de 

obediencia e respeito as normas, e tambem organizagao, ordem, controle, o que 

leva a uma economia de tempo e redugao de desvios conseqOentes. Disciplina no 

CPM e um processo de saber. E um poder voltado a produgao de resultados 

positives, eticos e marais. A palavra disciplina e utilizada na linguagem coloquial 

para expressar duas coisas ou duas ideias diferentes: usamos, de fato, para 

identificar uma expressao corporal, um comportamento ou para um conjunto de 

conhecimentos agrupados, que se aprende ou se ensina na escola. 
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Dessa forma, a escola como agencia de conhecimentos sistematizados 

tem por obrigagao apresentar aos alunos um ambiente alegre, sadio e organizado. E 
preciso que nos convengamos de que o ambiente escolar assim organizado e 

motivador e que a motivagao facilita a aprendizagem. 

Tratar do tema disciplina implica necessariamente invocar o fil6sofo Michel 

Foucault, um dos autores que trouxe contribuig6es para a compreensao do papel 

hist6rico e social da disciplinaridade. Estudando pris6es, manicomios e sistemas 

escolares, ele descobriu que essas instituig6es funcionam como maquinas que nao 

apenas disciplinam o comportamento daqueles que se submetem a elas como 

tambem imprimem profunda e permanentemente, em cada um, certas disposig6es 

disciplinares que funcionam para o resto da vida, como c6digos. Para ele 

"disciplinas" SaO OS metodos que permitem 0 controle minUciOSO das operag6es do 

corpo, que realizam a sujeigao constante de suas forgas e lhes imp6em uma relagao 

docilidade-utilidade. Pastula a disciplina como uma "microffsica do poder" ao mesmo 

tempo em que ela e uma anatomia polftica do detalhe. Com efeito, o que se 

pretende como consequencia da disciplina sao os resultados superiores em 

quantidade e qualidade. E uma expectativa intrfnseca. 

"0 sucesso do poder disciplinar se deve ao uso de instrumentos simples: o 

olhar hierarquico, a sangao normatizadora e sua combinagao num procedimento que 

lhe e especffico, o exame", destaca Foucault (1977, p. 153). 

Assim, a punigao disciplinar tem a fungao de reduzir desvios. Deve ser 

assim, essencialmente corretivo. E um sistema com duplo elemento: gratificagao

sangao. Da preferencia, devem-se tornar mais frequentes as recompensas do que 

as penas. A disciplina ao sancionar os atos com exatidao, avalia os indivfduos. A 

penalidade que ela poe em execugao se integra no ciclo de conhecimento dos 

indivfduos, cria gradag6es, ou seja, na essencia se estabelece uma classificagao 

com base no merito e no comportamento. 

A penalidade sempre presente que atravessa todos os pontos e controla 

todos os instantes das instituig6es disciplinares compara, diferencia, hierarquiza, 

homogeiniza e exclui. Em sfntese, ela normaliza. Como instrumento da disciplina, 

tem-se a tecnica do exame, da avaliagao que combina as tecnicas da hierarquia que 

vigia e as da sangao que normaliza. 

No campo militar, entende-se aplicavel as demais atividades, afirma 
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Foucault (1977, p. 185) que "a disciplina faz crescer a habilidade de cada um, 

coordena essas habilidades, acelera os movimentos, multiplica a potencia de fogo, 

alarga as frentes de ataque sem lhes diminuir o vigor, aumenta as capacidades de 

resistencia etc." 

Ja na oficina, portanto no trabalho, tende a fazer crescer as aptid6es, as 

velocidades, os rendimentos. Ela continua a moralizar as condutas, e cada vez mais 

ela ajusta os comportamentos. Oaf, a concepgao de ser ao mesmo tempo 

instrumento e tecnica. lnstrumento, enquanto atua individualmente impedindo ag6es, 

comportamentos inadequados, inconvenientes; tecnica, enquanto atua no coletivo, 

servindo de base para a existencia do exercito como unidade, coordenagao das 

habilidades de produgao, aumentando as capacidades, o rendimento, os Iueras. 

Percebe-se com isso que a disciplina facilita a aprendizagem, mas ela nao 

encerra um fim em si mesma, ela devera ser um dos meios para atingir a melhor 

forma de convivencia nas escolas. Ate porque, a falta de limites tem gerado 

problemas series de comportamento tanto em criangas como em adolescentes e 

jovens. A questao central, diffcil tarefa tanto para OS pais quanta para OS filhos, e 

como estabelecer regras e limites e como fazer que sejam respeitados. 

Contudo, o que se observa no dia-a-dia e que as dinamicas dos tempos e 

espagos no ambiente escolar tem favorecido para o surgimento de pratica de 

indisciplina e ate mesmo de violencia, conforme ficou evidenciado nos capftulos 

anteriores. Ve-se, portanto, que a falta de disciplina tem contribufdo favoravelmente 

para o aumento da violencia, por conseguinte, da criminalidade. Tudo isso nao 

implica que se deva condenar ou celebrar a disciplinaridade, mas enxergar a 

importancia do seu papel social. 0 mais importante e reconhecer que as disciplinas 

escolares funcionam como dispositivos de regulagao social. 

Coerente com a linha de pensamento e com a pratica do Colegio, 

concorda-se com Marchini (2000, p. 03) ao afirmar que "a disciplina e a criagao de 

alicerces s61idos, imprescindfveis a formagao do homem desde 0 infcio de sua 

existencia e que o acompanharao pela vida". 

Como se ve, tais valores, hoje em dia, nao sao mais encontrados nas 

escolas, principalmente na rede publica de ensino, o que tem contribufdo 

favoravelmente para a decadencia da educagao. Por conta disso, o que se tem 

observado e o afloramento da violencia, o consume de alcool e de substancias 
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alucin6genas por parte dos alunos, onde a cada dia mais jovens estao sendo 

cooptados para o "mundo do crime", que propicia o aumento significativo da 

criminalidade. 

Por tudo o quanto exposto ate aqui, mais ainda, por tudo o que foi 

observado nessas areas, percebe-se que urge uma medida eficaz, tanto para a 

seguranga publica quanto para a educagao. Assim e que se prop6e essa proposta. 

Faz-se necessaria a conjugagao de esforgos. Polfcia, escola e comunidade precisam 

agir em cooperagao para alcangar melhores resultados no combate a criminalidade e 

na oferta de uma educagao voltada para esses jovens que, acima de tudo, ja nao 

possuem mais expectativa. Sem alternativa, eles ja nao sonham mais, ja nao tem 

aspirag6es. 

E certo que a mola mestra que move a vida das pessoas gira em torno 

dos sonhos. 0 ser humano tem o habito de estabelecer uma meta, um sonho a ser 

alcangado. A partir de entao, seus objetivos sao direcionados a esse prop6sito. 

Quando consegue atingir tal projeto logo o substitui por outro e assim procede ate o 

fim de sua vida. A troca de um autom6vel por outro mais novo, mais luxuoso ou de 

maior valor, por exemplo, retrata perfeitamente o que aqui foi relatado. 

Assim e que a proposta aqui defendida tem como objetivo: assegurar a 

esses jovens - criangas e adolescentes -, uma vida digna, repleta de sonhos. Em 

outras palavras, uma educagao voltada a promogao para a cidadania. 0 que se 

pretende e promover a inclusao social deixando-as livres do vfnculo com a 

criminalidade. 

Nao se pode conceber o fato de que nessas localidades as escolas sejam 

fechadas ao bel prazer dos criminosos; que os professores sejam ameagados; que o 

tratico e o consumo de drogas, principalmente dentro dos colegios, continue 

ocorrendo, pois, se assim for continuaremos convivendo com a sfndrome do medo, 

com a privagao da liberdade. 

Vale ressaltar que ate o momenta nenhuma medida dessa magnitude foi 

adotada. 0 que se verificou foram medidas s6cio-educativas de pequeno porte, 

envolvendo ONGs, a exemplo da "Viver Nordeste" que desenvolve ag6es voltadas 

para o desporto e atividades profissionalizantes no Nordeste de Amaralina, assim 

como ha nessa localidade atividades coordenadas por membros de igrejas, 

principalmente evangelicas. Entretanto, e preciso dizer que necessaria se faz investir 
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no conhecimento tecnico-cientffico com vistas ao desenvolvimento plena da pessoa. 

Decerto que aquelas atividades ate podem favorecer o desenvolvimento social 

desses sujeitos, contudo, e esse conhecimento que vai faze-lo sujeito dotado de 

direitos e deveres, consciente de que ele pode contribuir para urn mundo melhor. 

A apresentagao da proposta ao Alto Comando da Corporagao deve ser 

feita em dois mementos e de duas formas. Num primeiro momenta deve ser 

disponibilizado o documento para leitura a todos os seus integrantes. A discussao e 

esclarecimento do documento apresentado devem ser feitos em reuniao ordinaria 

com os membros do Alto Comando. Com a aprovagao, procede-se a escolha da 

localidade para a criagao da nova unidade do CPM, levando-se em considerac;ao os 

requisitos especificados na proposta. 

Os elementos para a operacionalizagao da proposta (o que, como e quais 

resultados) sao apresentados no Quadro 1. 
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DIAGNOSTICO - analise de legislagao especffica ~- caracterizagao do ambiente 

- entrevistas com os atores envolvidos - definigao dos locais para criagao dos 

CRIA<;AO DO AMBIENTE 

CONDI<;OES PARA 

IMPLEMENTA<;Ao· 

IMPLEMENTA<;AO E 

ACOMPANHAMENTO 

- com base no diagn6stico e na 

legislagao pertinente 

- com base na legislagao, no 

diagn6stico e na decisao do alto 

com an do 

- apresentagao da proposta ao alto 

comando da PM 

- reuniao com os atores envolvidos no 

process a 

QUADRO I- OPERACIONALIZAc;Ao DA PROPOSTA 

Adaptado de SILVA (2004, p. 184 ) 

colegios 

- estruturagao do colegio 

- analise e decisao sabre a viabilidade 

de criagao do colegio 

- consolidagao, modificag6es e 

melhorias na proposta 
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5 CONSIDERA<;OES FINAlS 

Ao Iongo da hist6ria profissional, vez por outra, precisa-se produzir 

informag6es e conhecimentos que sao absorvidos, notadamente ao deparar-se com 

tantos discursos e projetos distantes de uma realidade fatica. Na memoria profissional, 

consta que a sobrevivencia das instituig6es esta condicionada a resultados 

pragmaticos. Nessa monografia, materializam-se os pensamentos crfticos e 

expectativas, desejando que ela possa causar efeito pratico e alcangar o exito 

desejado. 

Abordar urn tema amplo e que muito tern preocupado a sociedade brasileira 

e, em especial, a baiana e, deveras, tarefa, se nao muito diffcil, mas de importancia 

singular, uma vez que esta relacionada ao Colegio da Policia Militar da Bahia, 

instituigao de ensino responsavel por boa parte da formagao de tantas personalidades 

que fizeram e continuam fazendo a hist6ria da educagao baiana. 

De mais a mais, de acordo com tudo que foi apresentado, nao ha duvida 

quanta a importancia do Colegio da Polfcia Militar para a sociedade baiana. 0 

CPM, mais do que qualquer outra instituigao de ensino publico, encontra-se em 

uma situagao privilegiada para desenvolver mecanismos que possam levar os seus 

alunos ao desenvolvimento de suas capacidades para assimilagao do 

conhecimento, pondo em pratica sua criatividade, formando-o cidadao consciente 

dos seus direitos e deveres. 

Os Indices de aprovagao nas mais variadas instituig6es de ensino 

superior e no resultado do ENEM/2007 que avaliou as escolas publicas estaduais 

da Bahia, haja vista que as cinco primeiras colocag6es foram ocupadas por 

unidades do CPMs, servem de embasamento o quanta exposto. Por esta razao, 

considera-se de vital importancia a retrospectiva hist6rica do nosso CPM, 

instituigao de ensino sempre voltada para a preocupagao do desenvolvimento 

intelectual dos alunos, fato que se comprova na contemporaneidade, e evidencia

se no capital intelectual e capacitagao de recursos humanos forjados naquele 

Colegio, como esta evidente nos diversos depoimentos coletados nesta pesquisa. 

lnfelizmente, varias foram as dificuldades encontradas para o 

desenvolvimento da proposta, face a exiguidade de tempo para a realizagao de 
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pesquisas e coleta de dados, devido a amplitude do tema. Ademais, algumas 

pessoas contatadas tambem deixaram de encaminhar suas respostas dentro do 

prazo fixado como limite para 0 termino da coleta de dados devido a distancia, 

assim como boa parte dos entrevistados deixou de responder ao questionario por 

receio de que tais informagoes pudessem compromete-los no bairro onde reside, 

nas escolas onde estudam ou trabalham. A carencia de recursos, financeiros ou 

materiais, a exemplo do material didatico suficiente e apoio logfstico adequado, foi 

outro fator que contribuiu sobremaneira para as dificuldades aqui expostas. 

Outro fator relevante diz respeito ao fato de que alguns professores que 

atuam nas escolas dos bairros analisados mostraram-se preocupados e, de certa 

forma, resistentes a criagao de Unidades do CPM nessas localidades, 

principalmente se a criagao se desse como ocorreu com o CPM/Lobato e Luis 

Tarquinio, ou seja, lnstituig6es de Ensino que foram transformadas em Colegio da 

Polfcia Militar, par receio de perderem sua vaga de professor na unidade escolar 

onde trabalham. lsso contribuiu para que as respostas de alguns, em relagao ao 

que o projeto se prop6e, fossem evasivas. 

Dessa forma, o trabalho, em suas varias etapas, teve como objetivo 

apresentar uma proposta de criagao de Unidades do Colegio da Polfcia Militar nas 

areas da RMS com alto fndice de criminalidade. A pesquisa de campo realizada 

basicamente par questionarios e entrevistas que a criminalidade apavora, 

aterroriza, amedronta as pessoas, deixando-as a merce dos criminosos, uma vez 

que nessas localidades impera a "lei do silencio". 

Assim, pode-se constatar a vontade dos entrevistados de se ter nessas 

areas CPMs, haja vista que a presenga da Polfcia Militar, par meio da escola, nao 

s6 aproximara a corporagao da populagao, como tambem contribulra para a 

diminuigao dos Indices de violencia que ora se apresenta nas localidades 

pesquisadas. 0 desafio: como conciliar essas realidades e executar as tarefas para 

atingir o objetivo e atender, assim, a vontade dos pais de que o (s) seu (s) filho (s) 

estude (m) no CPM. 

· Par sorte, a filosofia dessa organizagao de ensino ocupa seu espago na 

educagao. ConseqOentemente, influencia os publicos com os quais se relaciona. 

Traduz-se, efetivamente, numa verdadeira linha diretriz da instituigao, posto que 
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desempenha importante papel entre as escolas militares no Brasil, na preparagao 

e formagao do ser humano, que, par muitas vezes, se transformam em grandes 

lfderes e, mais que oportuno, a guisa de ilustragao, citamos, neste trabalho, 0 

Excelentfssimo Sr. Jaques Wagner, atual Governador do nosso Estado e ex-aluno 

do Colegio Militar do Rio de Janeiro, instituigao de ensino congenere, mencionada 

nesta pesquisa. 

Destarte, e essa a linha de pensamento da lnstituigao, contribuir para 

complementar a formagao do cidadao. A crenga nos valores defendidos pelo 

colegio - a honra, o dever e a retidao -, a sua aceitagao e internalizagao pelos 

membros da lnstituigao, especialmente pelo corpo docente, ditarao a sua 

credibilidade e despertarao a confianga neles par parte dos alunos e de seus 

responsaveis. Alem do mais, a filosofia organizacional dessa instituigao e bern 

definida, difundida, aceita e praticada par todos. E o destaque, e o diferencial da 

lnstituigao. E a sua marca pelos valores a que se propoe a atingir e a agregar a 
formagao do cidadao, principalmente para aqueles que nao tinham perspectiva de 

obter uma educagao de qualidade. 

Pela importancia da instituigao, como se ve nas pesquisas bibliograficas 

e de campo, e para que nao seja esvaziada, torna-se necessaria o estabelecimento 

de procedimentos para constante analise e acompanhamento na busca de maior 

probabilidade de alcangar exito no aprimoramento e desenvolvimento do cidadao. A 

sociedade precisa adotar mecanismos de forma a transformar seus valores legais e 

legftimos (formais) em reais, ou seja: aproximar o ideal e o real, integrar teoria e 

pratica. 

Sabe-se, de acordo com o raciocfnio de Sander (1977, p. 31 ), que a 

integragao entre os ideais proclamados e os valores alcangados na vida real e uma 

tarefa desafiante para todos. No sistema educacional global, atinge os profissionais 

"que se dedicam ao estudo, a legislagao, a formulagao polftica, ao planejamento, a 
execugao, a avaliagao, enfim, a todas as fungoes pr6prias da condugao dos 

destinos educacionais em seus diferentes nfveis e modalidades". Essa reflexao 

atinente ao sistema educacional brasileiro aplica-se localmente, nessa instituigao, 

nesse estabelecimento de ensino. 

Dada a discrepancia que se observa entre o ideal e o real, o que se 
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precisa e compreender essa situagao para nao se idealizar sem a suficiente 

reflexao, forma, modelos ou solug6es que nao encontrem apoio na economia 

social, polftica e cultural do pafs e, sobretudo da regiao. Caso contrario, estaremos 

contribuindo ainda mais para acentuar o distanciamento entre teoria e pratica, com 

mais uma serie de formalismos. 

Vale dizer que as ideias precisam ser ancoradas conforme as realidades 

e necessidades de cada area. Assim, a reflexao de todos aqueles que porventura 

estejam engajados nesse processo precisam considerar suas caracterfsticas, suas 

condig6es s6cio-polfticas e econ6micas e os seus valores presentes, sob pena de 

frustrar as iniciativas e acarretar o desinteresse geral. 0 segredo estara em atingir 

uma harmonia entre valores formais e reais e, principalmente, entre o papel da 

educagao e a realidade dos bairros analisados. Esse, parece, e o problema 

administrativo-pedag6gico que precisa ser equacionado. 

Para o alcance deste objetivo, considera-se que os procedimentos 

metodol6gicos utilizados nesta pesquisa trouxeram dados irrefutaveis, permitindo 

extrair, diretamente da situagao, a opiniao de alguns dos Diretores Gerais das 

Unidades do CPM Baiano e de mais dais Diretores das escolas publicas 

localizadas no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, e de ltinga, no municipio de 

Lauro de Freitas, area da RMS, dos alunos, pais, moradores dessas localidades, 

em especial, aos jovens - criangas e adolescentes -, alem de prescindir da 

colaboragao pessoal e profissional do autor, que traz consigo uma experiencia no 

assunto, por ter vivenciado varias situag6es na Diregao do Colegio da Polfcia Militar do 

Lobato, onde comegou a vislumbrar o problema gerador dos fen6menos ate aqui 

pesquisados. 

Destarte, a educagao desenvolvida pelo CPM sempre esteve pautada nas 

premissas da formagao para a cidadania. Nesse ponto registra-se a ideia de que deva 

ser indicada, entre tantas, uma alternativa para a resolugao do problema ora 

evidenciado, com a sugestao de que seja examinada a possibilidade do Comando 

Geral da PMBA, dentro das suas competencias estabelecidas pela legislagao, propor 

ao Governo do Estado, projeto de lei, para t:riagao de Unidades do Colegio da PM nas 

areas que apresentam alto fndice de criminalidade, com vistas a desenvolver polfticas 

publicas voltadas para assistencias aos moradores dessas localidades. 
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Esse e urn desafio a ser difundido: criar unidades do CPM nas areas com 

alto fndice de criminalidade com o prop6sito de reduzir os casas de violencia, 

trabalhando os valores eticos, esteticos e praticos, educando assim para o 

desenvolvimento pessoal, socio-cultural, profissional e organizacional. 86 assim a 

escola mobilizara os conhecimentos e as competencias dos seus membros para 

realizar os seus objetivos e enfrentar os acontecimentos cotidianos. 

Par tudo o quanta exposto, entende-se que a crenc;a nos valores, sua 

aceitac;ao e compreensao par parte do corpo docente e tecnico, especificamente, 

se constituem no grande portal para a construc;ao do conhecimento, nao apenas 

cientffico, mas humanfstico. 

Par conseguinte, a riqueza e complexidade do tema demandam estudos 

mais profundos sugerindo, inclusive, a continuidade da pesquisa no sentido da 

verificac;ao, da ocorrencia do nfvel de influencia dos valores filos6ficos na 

construc;ao do conhecimento dos alunos (crianc;as, adolescentes e jovens) e a 

formac;ao humanfstica esperada do cidadao de amanha. 

Alem de pretender avanc;ar nesta analise, considera-se importante que 

outros pesquisadores, tecnicos e professores do Colegio, se interessem pelo 

assunto, o que possibilitara estudos mais aprofundados e resultados concretes 

para o desenvolvimento e aperfeic;oamento da lnstituic;ao. 0 envolvimento e o 

comprometimento, senao de todos, mas pelo menos da maioria, garantirao o 

sucesso e a consolidac;ao cada vez maior do Colegio. 

0 trabalho apresentado esta totalmente aberto a questionamentos, 

sugest6es e complementac;6es. Com ele se ve concretizado o antigo sonho de 

propiciar para os moradores da periferia os valores filos6ficos de uma organizac;ao 

destacando a conscientizac;ao que ele e pec;a importante no meio social. A 

oportunidade que foi dada traduziu-se, assim, em verdadeiro privilegio e rara 

felicidade. 

Assim, essa proposta objetiva contribuir na promoc;ao da juventude, 

estimulando os jovens para a realizac;ao de seus projetos sociais, valorizando suas 

representac;6es enquanto morador dos bairros perifericos, detentores de direitos e 

deveres sociais, que s6 visualizarao a partir do incentive a leitura e de sua 

autopromoc;ao. Para alem do discurso no exercfcio da cidadania, e justa citar que 
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os jovens tern nitidamente claro, "nos sinais, c6digos, modos de ver e agir sobre 

suas vidas" (BARREIRA, 1999), o significado de ser cidadao. No entanto, esses 

direitos estao atrelados especialmente a educagao e, posteriormente ao trabalho, 

na medida em que lhes garantam a sobrevivencia e, conseqOentemente, a 

liberdade. 

Finalmente, sem a pretensao de querer esgotar a vastidao que propoe o 

tema da criagao de Unidades do Colegio da Polfcia Militar da Bahia em areas com 

alto lndice de criminalidade, pois existem muitos aspectos ainda a serem 

investigados, considera-se ser, esse labor cientffico, mola propulsora para 

contribuir para uma sociedade mais humanizada, pois se entende, por tudo quanto 

foi pesquisado e evidenciado, que o ensino militar tern papel fundamental para as 

corporagoes militares e porque nao dizer para a sociedade. 
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APENDICE A 

QUESTIONARIO PARA CMTs DE CIPMs DA PMBA 
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APENDICE- A QUESTIONARIO PARA OS DIRETORES DOS CPMs DA 
PMBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO SUPERIOR DE POLfCIA 

,curitiba- PR, 15 de agosto de 2008 Oficio Circular n2 001/ MONOG/CPM/2008 

Assunto: Monografia I Tema: CRIAQAO DE COLEGIOS DA POLfCIA 
MILITAR EM AREAS DE RISCO DA RMS: UMA PROPOSTA 

llustrfssimos Senhores Comandantes das CIPMs das areas de: 

1. URUGUAI; 2. LOBATO; 3. TANCREDO NEVES; 4. LAURO DE FREITAS. 

a) Considerando que o autor abaixo identificado, ora freqOentando 
CSP/2008, esta realizando trabalho monografico, com objetivo exclusivamente 
academico de coleta de dados, para enriquecimento da referida pesquisa 
cientffica; -

b) Considerando que o crescenta aumento da criminalidade tem causado 
panico em toda sociedade soteropolitana; 

c) Partindo do pressuposto de que, atendendo ao clamor da sociedade 
baiana, foram criadas novas Unidades de CPM; 

Solicitamos que se dignem a responder e enviar, as questoes adiante 
formuladas, atraves do e-mail: ptportinho3@gmail.com, ou do Telefone (Fax): 
(APM) OXX(71 )-3116-6246 ate o dia 01/09/2008(segunda-feira), em face exposigao 
de motives, supramencionada, a fim de que possam subsidiar a presents pesquisa 
cientffica. -

QUESTOES/OPINARIO: 

1. Na sua opiniao, qual seria a melhor proposta para a PMBA combater a 
criminalidade? 
R: '---------------------------------------------------------------------------------
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2. Na sua opiniao, qual a maior dificuldade enfrentada pela PMBA no combate a 
criminalidade? 
R: -------------------------------------------------------------

3. 0 Sr. acha relevante a criagao de Unidades de CPM nas areas com alto fndice de 
criminalidade? 

( ) Sim ) Nao 

Justifique: _________________________________________________ _ 

4. Na sua opiniao, a criagao de unidades do CPM nessas areas aproximara a PMBA 
da comunidade? 

) Sim ) Nao 

PORQUE? ____________________________________________ ___ 

5. Na sua opiniao, a criagao de unidades do CPM nessas areas reduzira a 
criminalidade? 

) Sim ) Nao 

PORQUE? ____________________________________________ ___ 

6. Enumere em ordem crescents, segundo sua opiniao, quais seriam os principais 
fatores geradores de violencia. 

Bebida 
Briga de quadrilhas 
Desemprego 
Dfvida com drogas 
Drogas 
Furtos e roubos 
Grupos de extermfnio 
Jogos de azar 
Justiceiros 
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7. Na sua opiniao, quais seriam os fatores que mais tem contribufdo para a evasao 
escolar? 
R. ________________________________________________________ ___ 

8. A CIPM costuma ser informada sobre atos de violencia ou trafico de drogas 
ocorridos dentro do ambiente escolar? 

) Sim ) Nao 

9. A CIPM desenvolve ag6es preventivas contra as drogas para combater a 
violencia nas escolas? 

) Sim ) Nao 

10. Gostaria de colocar propostas para a melhoria da Educagao? 

) Sim ) Nao 

QUAIS? ________________________________________________ __ 

Atenciosamente, 

PETERSON TANAN PORT/NHO- TC PMBA 
Autor 
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APENDICE 8 

QUESTIONARIO PARA OS DIRETORES DOS CPMs DA PMBA 
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APENDICE- B QUESTIONARIO PARA OS DIRETORES DOS CPMs DA 
PMBA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO SUPERIOR DE POLfCIA 

>Curitiba- PR, 15 de agosto de 2008 Oficio Circular n2 002/ MONOG/CPM/2008 

Assunto: Monografia I Tema: CRIAQAO DE COLEGIOS DA POLfCIA 
MILITAR EM AREAS DE RISCO DA RMS: UMA PROPOSTA 

llustrfssimos Senhores Diretores dos Coh~gios da Policia Militar: 

1. DENDEZEIROS; 2. LOBATO; 3. RIBEIRA; 4. CANDEIAS. 

a) Considerando que o autor abaixo identificado, ora frequentando 
CSP/2008, esta realizando trabalho monografico, com objetivo exclusivamente 
academico de coleta de dados, para enriquecimento da referida pesquisa 
cientffica; 

b) Considerando que o crescents aumento da criminalidade tem causado 
panico em toda sociedade soteropolitana; 

c) Partindo do pressuposto de que, atendendo ao clamor da sociedade 
baiana, foram criadas novas Unidades de CPM; 

Solicitamos que se dignem a responder e enviar, as questoes adiante 
formuladas, atraves do e-mail: ptportinho3@gmail.com, ou do Telefone (Fax): 
(APM) OXX(71)-3116-6246 ate o dia 01/09/2008(segunda-feira), em face exposigao 
de motives, supramencionada, a fim de que possam subsidiar a presente pesquisa 
cientffica. 

QUESTOES/OPINARIO: 

1. Na sua opiniao, qual seria a melhor proposta para a PMBA combater a 
criminalidade? 
R: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Na sua opiniao, qual a maior dificuldade enfrentada pela PMBA no combate a 
criminalidade? 
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R: -------------------------------------------------------------

3. 0 Sr. Acha relevante a criagao de Unidades de CPM nas areas com alto fndice de 
criminalidade? 

( ) Sim ) Nao 
Justifique :. ______________________________________________________ _ 

4. Na sua opiniao, a criagao de unidades do CPM nessas areas aproximara a PMBA 
da comunidade? 

( ) Sim ) Nao 
PORQUE? ______________________________________________ __ 

5. Na sua op1mao, a criagao de unidades do CPM nessas areas reduzira a 
criminalidade? · 

( ) Sim ) Nao 
PORQUE? ____________________________________________ ___ 

6. Enumere em ordem crescente, segundo sua opiniao, quais seriam os principais 
fatores geradores de violencia 

Bebida 
Briga de quadrilhas 
Desemprego 
Dfvida com drogas 
Drogas 
Furtos e roubos 
Grupos de extermfnio 
Jogos de azar 
Justiceiros 

7. Na sua opiniao, quais seriam os fatores que mais tern contribufdo para a evasao 
escolar? 
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R. ____________________________________________________ ___ 

8. 0 CPM costuma desenvolver ag6es preventivas sobre as drogas como 
instrumento de combate a violencia? 

) Sim ( ) Nao 

9. E comum a ocorrencia de ag6es delituosas envolvendo alunos do CPM? 

) Sim ) Nao 

PORQUE? __________________________________________________ __ 

10. Gostaria de colocar propostas para a melhoria da Educagao? 

( ) Sim ) Nao 

QUAIS? ____________________________________________________ __ 

Atenciosamente, 

PETERSON TANAN PORTINHO- TC 
PMBA 
Aut or 
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APENDICE C 

QUESTIONARIO PARA ALUNOS 



APENDICE- C QUESTIONARIO PARA ALUNOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO SUPERIOR DE POLfCIA 
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>Curitiba- PR, 15 de agosto de 2008 Oficio Circular n2 003/ MONOG/CPM/2008 

Assunto: Monografia I Tema: CRIAQAO DE COLEGIOS DA POLfCIA 
. MILITAR EM AREAS DE RISCO DA RMS: UMA PROPOSTA 

QUESTIONARIO PARA OS ALUNOS 

Prezado (a) Aluno(a) 

Estou realizando um trabalho tecnico profissional que, por certo, sera de 
grande importancia nao s6 para a Policia Militar da Bahia, como tambem para toda 
sociedade baiana. Por esse motivo, gostaria de conhecer a sua opiniao sabre a 
atual realidade que tanto apavora nossa sociedade, a criminalidade. As informagoes 
sao estritamente confidenciais e serao avaliadas no presente trabalho. 

QUESTOES/OPINARIO: 

1.Nome: __ - ____________________________________________ __ 

1.21dade: 

( ) ate 16 anos 
( ) entre 17 e 21 anos 
( ) entre 22 e 30 anos 
( ) entre 31 e 40 anos 
( ) entre 41 e 50 anos 
( ) mais que 50 anos 

1.3. Sexo: 

( ) Masculino 

1.4. Renda familiar: 

( ) 1 salario mfnimo 
( ) de 2 a 3 salarios mfnimos 
( ) de 4 a 6 salarios mfnimos 
( ) cJe 7 a 9 salarios mfnimos 
( ) acima de 9 salarios mfnimos 

( ) Feminine 



2. Voce e a favor da criagao de Unidades do Colegio da Polfcia Militar em areas 
com alto fndice de criminalidade? 

( ) Sim ( ) Nao 
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3. Na sua opiniao, a criagao de Unidades de CPM nessas areas contribuira para redugao 
da criminalidade? 

( ) Sim ( ) Nao 

4. Na sua opiniao, a criagao de unidades do CPM nessas areas aproximara a PMBA 
da comunidade? 

( ) Sim ) Nao 

5. Na sua opiniao, quais seriam os fatores geradores de violencia? 
R. 

6. Na sua opiniao, quais seriam os fatores que mais tem contribufdo para a evasao 
escolar? 

R. 

7. Na sua opiniao, a educagao contribuf para a formagao da cidadania, por meio da 
valorizagao da aprendizagem? 

( ) Sim ) Nao 

8. Na sua opiniao, a criagao de Unidades do CPM nessas areas favorecera para a 
oferta de uma educagao de qualidade, diferentemente da que e ofertada pelas 
escolas publicas comuns atualmente? 

( ) Sim ( ) Nao 

9. Voce ja foi vftima de violencia e/ou ja presenciou atos de violencia dentro da 
escola que estuda? 

( ) Sim ) Nao 

10. Quais as atividades voce gostaria que a Polfcia Militar desenvolvesse no bairro 
aproveitando a presenga do Colegio? 

R: ·-------------------------------------------------------------

Atenciosamente, 

PETERSON TANAN PORTINHO- TC PMBA 
Aut or 
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APENDICE D 

QUESTIONARIO PARA PAIS, PROFESSORES E DIRETORES 
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APENDICE- D QUESTIONARIO PARA PAIS,PROFESSORES E DIRETORES 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
SETOR DE CIENCIAS SOCIAlS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
CURSO SUPERIOR DE POLfCIA 

Curitiba - PR, 15 de agosto de 2008 Oficio Circular n2 004/ MONOG/CPM/2008 

Assunto: Monografia I Tema: CRIAQAO DE COLEGIOS DA POLfCIA 
MILITAR EM AREAS DE RISCO DA RMS: UMA PROPOSTA 

QUESIIONARIO PARA OS PAIS DE ALUNOS, DIRETORES E 
PROFESSORES DOS COLEGIOS DAS AREAS PESQUISADAS E PARA OS 
MORADORES DESSAS LOCALIDADES. 

Prezado Senhores 

Estou realizando urn trabalho tecnico profissional que, por certo, sera de 
grande importancia nao s6 para a Polfcia Militar da Bahia, como tambem para toda 
sociedade baiana. Por esse motivo, gostaria de conhecer a sua opiniao sabre a 
atual realidade que tanto apavora nossa sociedade; a criminalidade. As informagoes 
sao estritamente confidenciais e serao avaliadas no presente trabalho. 

QUESTOES/OPINARIO: 

1. Nome: -

1.21dade: 

( ) ate 16 anos 
( ) entre 17 e 21 anos 
( ) e-ntre 22 e 30 anos 
( ) entre 31 e 40 anos 
( ) entre 41 e 50 anos 
( ) mais que 50 anos 

1.3. Sexo: 
( ) Masculine 

1.4. Escola que estuda: 
( ) COM 

1.5. Renda familiar: 
( ) de 1 a 3 salaries mfnimos 
( ) de 4 a 6 salarios mfnimos 
( ) de 7 a 9 salaries mfnimos 
( ) acima de 9 salarios mfnimos 

( ) Feminine 

) Outra 
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2. Voce e a favor da criagao de Unidades do Colegio da Polfcia Militar em areas com 
alto fndice de criminalidade? 

( ) Sim ) Nao 

PORQUE? ____________________________________________ ___ 

3. Na sua opiniao, a criagao de Unidades de CPM nessas areas contribuira para 
redugao da criminalidade? 

( ) Sim ) Nao 

PORQUE? ______________________________________________ __ 

4. Na sua opiniao, a criagao de unidades do CPM nessas areas aproximara a PMBA 
da comunidade? 

( ) Sim ( ) Nao 

PORQUE? ______________________________________________ __ 

5. Na sua opiniao, quais seriam os fatores geradores de violencia? 
R. 

6. Na sua opiniao, quais seriam os fatores que mais tem contribufdo para a evasao 
escolar? 
R. __________________________________________________________ ___ 

7. Na sua opiniao, a educagao contribuf para a formagao da cidadania, por meio da 
valorizagao da aprendizagem? 

( ) Sim ) Nao 

8. Na sua opiniao, a criagao de Unidades do CPM nessas areas favorecera para a 
oferta de uma educagao de qualidade, diferentemente da que e ofertada pelas 
escolas publicas comuns atualmente? 

( ) Sim ) Nao 

PORQUE? ____________________________________________ _ 
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9. Voce ja foi vftima de violencia, ja presenciou ou tomou conhecimento de atos de 
violencia ocorridos dentro do ambiente escolar? 

( ) Sim ) Nfw 

QUAIS? ________________________________________________ ___ 

10. Quais as atividades voce gostaria que a Polfcia Militar desenvolvesse no bairro 
aproveitando a presenga do Colegio? 

R: -----------------------------------------------------------

Atenciosamente, 

PETERSON TANAN PORTINHO- TC PMBA 
Aut or 
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ANEXOA 

DECRETO DE CRIACAO I TRANSFORMACAO DOS 
COLEGIOS DA PM 
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ANEXO - A DECRETO DE CRIACAO I TRANSFORMACAO DOS COLEGIOS 
DAPM 

POLICIA MILITAR DO EST ADO DA BAHIA 

Quartel do Comando Geral 
Salvador, 26 de abril de 1957 

BOLETIM GERAL NQ 86 
SUPLEMENTO 

Publico, para conhecimento desta PM e devida execu<;ao o seguinte: 

ASSUNTOS GERAIS. 

I - TRANSCRICAO DE DECRETO: -

Transcreve-se, abaixo, o seguinte decreta: 
"DECRETO No 16.675 DE 9 DE ABRIL DE 1957" 

PAG. 
490 

"Autoriza o funcionamento do Colegio da Policia 
Militar do Estado e da outras providencias". 

0 Governador do Estado da Bahia, no uso de suas atribui<;6es: 
DECRETA: 

Art. 1 o - E autorizado o funcionamento do Colegio da Polfcia Militar do 
Estado, nesta Capital, conforme os pianos, leis, e normas estabelecidas pelo 
Ministerio da Educa<;ao e as disposi<;6es deste decreta. 

Art. 22 - Este Colegio tem por objetivo especial propiciar a instru<_;ao aos 
filhos dos militares e civis servidores publicos estaduais, municipais e federais, de 
Dcordo com os ciclos e programas do Ministerio da Educa<;ao. 

§ 12 - 0 ensino sera ministrado gratuitamente aos filhos de militares e civis 
referidos neste artigo. 

§ 2Q - Poderao, tambem, ser admitidos filhos de outros civis, desde que o 
numero de vagas nao tenha sido preenchido com os candidates mencionado no 
paragrafo anterior. 

Art. 3 o- As atividades do Colegio da Polfcia Militar compreenderao: 
I - 0 Ensino Secundario ministrado em do is ciclos Ginasial e Curso Colegial. 
II - A lnstru<;ao Pratica, correspondente a lnstru<;ao Dco-Militar, Militar, 

Educa<;ao Moral e Cfvica e Educa<;ao Ffsica. 
§ 1 Q - As disciplinas de ensino secundario serao as previstas na Lei de 

Organiza<;ao do Ensino Secundario, cujos programas, metodos e processes de 
instru<;ao serao os estabelecidos em diretrizes baixadas pelo Ministerio de 
Educa<;ao. 

§ 2Q - A lnstru<;ao Pratica sera regida conforme os regulamentos e instru<;6es 
adotadas nos Colegios Militares do Exercito e ministrada em sess6es cujos 
numeros e tempo de dura<;ao, aprovados pelo Comandante Geral da Polfcia 
Militar, corresponderao as exigencias dos programas. 

§ 3 o - A lnstru<;ao Pre-Militar sera ministrada aos alunos do Curso Ginasial, 
menores de 16 anos, conforme programa proprio elaborado pelo Ministerio da 
Guerra. 

§ 4Q - A lnstru<;ao Militar, especialmente de lnfantaria, sera ministrada, 
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progressivamente aos alunos do Curso Colegial e aos do Curso Ginasial maiores 
de 16 anos, de sorte que nao 

s6 os habilite para formatura e desfiles, como tambem, conforme permitir a lei, 
para fins de quita<;:ao militar. 

§ 52 - A Educa<_;:ao Moral e Cfvica, ministrada de modo gradativo e adequado 
ao desenvolvimento do aluno, tera cabimento sempre que se ofere<;:a 
oportunidade, que no decorrer do estudo as diversas materias, notadamente 
Hist6ria e Geografia, que aproveitando fatos passados na Escola ou na 
coletividade estadual ou nacional, que serao convenientemente comentados. A 
Educa<_;:ao Cfvica deve merecer cuidado especial, de maneira que as narrativas 
hist6ricas sejam aproveitadas como meio de exaltar, nao somente o valor da terra 
e o do homem brasileiro, como tambem os fatos militares e as datas nacionais, 
cujas comemora<;:5es sao obrigat6rias. 

§ 6 o- A Educa<_;:ao Ffsica, com fins higienico, estetico-social e disciplinar para 
a conserva<_;:ao da saude, resistencia e agilidade, sera ministrada a todos os alunos 
obrigatoriamente, durante o curso. 

Art. 4 o - 0 Colegio funcionara em regime de internato ou externato conforme 
deliberar o Comandante Geral da Polfcia Militar em face dos recursos materiais 
que a Corpora<_;:ao dispuser. 

Art. 5o - 0 Colegio da Polfcia Militar sera dirigido por um oficial superior da 
Polfcia Militar em atividade, de livre designa<_;:ao do Governo do Estado que sera 
seu Comandante e administrado por um Estado Maior na forma que estabelecer o 
Regimento Interne. 

Paragrafo unico - 0 Comandante, durante OS seus impedimentos sera 
substitufdo pelo oficial mais graduado do Estado Maior. 

Art. 6 o - 0 Corpo Docente do Colegio da Polfcia Militar sera constitufdo de 
professores militares, devidamente habilitados perante o Ministerio da Educa<_;:ao. 

Paragrafo unico - Ate que se organize o Corpo Docente para a lnstru<_;:ao 
Fundamental serao designados professores de outros estabelecimentos oficiais de 
ensino secundario do Estado para constituf-lo, inclusive os oficiais da Corpora<_;:ao 
pertencentes ao magisterio civil, mediante proposta do Comandante Geral da 
Polfcia Militar ao Governador do Estado. 

Art. 7 o - Os alunos do Colegio da Polfcia Militar do Estado serao graduados 
de Dcordo com a hierarquia policial-militar observando-se os criterios que forem 
estabelecidos no Regimento Interne. 

Art. 8 o - 0 Com andante Geral da Polfcia Militar do Estado devera elaborar 
imediatamente o Regimento Interne do Colegio da Polfcia Militar que sera 
submetido a aprova<_;:ao do Governador do Estado. 

Art. go- Este decreta entra em vigor na data de sua publica<_;:ao. 
(Ass) - ANTONIO BALBINO - Souza Dantas - Aloysia Short - Lafaiete 

Coutinho. 

CONFERE COM 0 ORIGINAL 

Ten Cel Alirio 
CHEFE DO GABINETE 

(A) CEL MANOEL DA GRA<;A 
LESSA 

CMTGERAL 
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ANEXO 8 

DECRETO DE CRIACAO DO CPM LOBATO 
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DECRETO NQ 7.485 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1998 

Dispoe sobre a cria~ao do Coh~gio da 
Policia Militar Unidade II - CPM Lobato de 
da outras provid{mcias. 

0 GOVERNADOR DO EST ADO DA BAHIA, no uso de suas atribui~oes, 
DECRETA 

Art. 1 Q - Fica criado o Colegio da Polfcia Militar Unidade II -
CPM Lobato, localizado na Av. Peninsula do Joanes, Lobato, no municipio 
de Salvador, para ministrar o Ensino Fundamental e Media, tendo como 
entidade mantenedora a Policia Militar do Estado da Bahia. 

Art. 2Q- 0 Colegio da Polfcia Militar, situado na Av. Bonfim, nQ 
300, Dendezeiros, municipio de Salvador, passa a denominar-se Colegio da 
Polfcia Militar Unidade I - CPM Dendezeiros. 

Paragrafo (mico - A Escola Dr. Luiz Viana Filho, localizada no 
referido enderego no caput deste artigo, fica incorporada ao CPM 
Dendezeiros. 

Art. 3Q - 0 Diretor do Colegio da Polfcia Militar Unidade I -
CPM Dendezeiros desempenhara as atribuig6es de Diretor Geral das 
unidades do Colegio da Policia Militar. 

Art. 4Q - Este Decreta entrara em vigor na data de sua 
publicagao, retroagindo seus efeitos a 20 de margo de 1997. 

Art. 5Q - Revogam-se as disposig6es em contrario. 

PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 22 de dezembro de 
1998. 

CESAR BORGES 
Governador 

Pedro Henrique Uno de Souza 
Secretario de Governo 

Francisco de Souza Andrade Neto 
Secretario da Seguranga Publica 
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ANEXOC 

DECRETOS SOBRE TRANSFORMACAO E CRIACAO 
DE COLEGIOS DA POLfCIA MILITAR 



114 

SUPL/LJNG 04 deabri I cle 2005 n."" 00:5 

a. DECU.ET() No 9~382., D .E 30 D .E 1\·lA.Jl.;:O 01~ 2.005 

(Tn1uscri~ao de no I~) 
.Dispoe sobre a crh~~io do COLI£(;]() DA PO

I ... JCIA l\·:IILIT AR- CPl\1 ANT<>Nl(J CA.RLC>S 

M~.t\.GAl .. HAES, em. ltabuna, e da outt·as provi

dencias. 

0 GOVERN.A.DOR DO ESTADO DA BA.HIA, no tlso de stuts 

DECRETA 

Ati. l <r• - Fica criado o COLEGIO DA POLl CIA l\1lLIT AR - CPM 

ANTONJO CARLOS J\,.1.AGALHAES, localizado :na Avenida JVlanoel Chaves, 

s/n~ Bain~o Jardirn Pdnltnrera~ JVIunicipio de ltab1.ma~ para nTinistrar o Ensino 

Fundan1ental e TVfedio, tendo co1no Entidade .l\1:antenedo:ra a Policia JVIHita.r do 

Estado da. Bahia. 

Pariigrafo tmico- 0 CENTRO EDUCACIONAL ANTONIO CARLOS 

MAGALHAES, localizado no endere9o refC:rido no caput dcstc a.rtigo, fica 

- incorporado ao CPtvf - ANTONIO CAR:LOS 1\lfA.GA.LHAES. 

Art. 2° - Este Decreto entrarri en1 vigor na ck'tta de sua pub'~icayao. 

Art. 3° - Revogam-se as disposi<;oes ein contnirio. 

DOE de 3 1/03/2005 
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b. OE.Cl~.ET() N•• 9.383, I>E .30 Ill!: 1\'lAR<;() l>E .2005 
(Transcri~ao de DOE) 

11ispoe sobrc a criac;ao do C()l~l~(;J() I)A 
:POl..iCJA l\1:lLIT.AR- CP1\1IDIVA [>(JRTI~:L.I\.~ 
etn F 'eira de San.taua, c d-a. outras providencius. 

0 GOVERN.ADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atdbu.i9oes, 

DECRETA. 

Art. 1 o- Fica criado o COLEGJO :DA POLlCLA. J\11LlT AR- CP1\1 DTV A. 

PORTELA, loca.lizado n.a Ru.a. ·Monsenhor 1\.f.oises Couto, s/n, Bairro Cmnpo 

Li1npo" :1\<lunicipio de Fe:ira de Santana, pru;a 1ninistnu: o Ensino Fundatnent:al e 

[Vted:io~ tendo corno Entida.d.e Mantenedora. a Policia. MHita:r do Es;tado da Bahia. 

Panigrafo tmico- 0 COLEGIO EST A DUAL DlV A PORTELA~ localizado 

no endereyo referido no caput dest.e ad:igo, fica incorpora.do ao CPJv1 - D[V A 

PORTELA .. 

Alt. 2u - .E~'te .Dec:reto entran1 en1. vigot na data de sua public<H~ao. 

A.rt. 3'"'- Revoga:tn-se as disposit;,:oes en:t contr{irio. 

DOE de ·:; I /03/2005 

·CONI<'ERE 
COM 0 

ORIGINAL 
"'~· n~:Si ·~~~ .~l'ONIO.JORC:.t:RJUF~I.ROIU: SAN'f'A.NA-ct:t.tt~t 

WII . · ICAlMtl~'f.RAi.t:RlUR~ ·· LI'M • COMAN.DANTE GERAL 
SU'.ICOMAiMOA:NT& Gr.aJI.J. 
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t-l>ECRETO No 9.833, o ·E 2-.1 DE J?E.\l EREIIlO J)E 2006 
(Transcri'}ao de l)(Jl~:) 
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n . .a;: 004 

.Dist>o·e sobre ~~ trausfo.t·nut.~iio do CoJeg.io que 
indica e d~l. outl:--as providencias. 

0 GOVERNADOR ~DO EST A.DO DA. Bi\HlA ~ no uso de suas 
atribuiqoes~ 

DECRETA. 
Ati. l "- 0 Colegio Estadual ERALDO TINOCO~ criado etn t 5.02.1991 ~ 

localizado na Avenida Brasilia no 273, Bairro .Kadija~ rvfunidpio de 'lit6ria. da 
Couquista~ fica transfonnado e.m COLECHO .DA. POLlCIA .f\.flLJTAR - CPIVl 
ERALDO TINOCO.~ para n1inistrar o Ensino .Fundamental e .f'.v1edio. 

Paragmfo unico - 0 Colegio da Policia M :iHtar- CPJ'V1 Eraldo Tinoco sera 
_ mantido pela Secretada da Educa<;ao, coJn o apoio da Polida JVlilita:rda Bahia. 

Ali. 2° - Este Decreta entrani etn vigor na data. de sua publicayao. 
Art. 3° -· Revogarn-se as disposic;roes en1 contnirio. 

DOE de 22/02/2006 

2- DECilE TO No 9 .. 834, ))I': 2l Dl£. 1?E,lER1£IIlO DE 2.006 
(Transcr.ic;ao de DOE) 

Dispoe sobre a tJ~ansfot:-t-na~ao do Colegio que 
indic:t e da. ou.tt·as ~~rovidencias. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DA BA.HlA~ no uso de suas 
atribuic;oes"' 

DECRETA 
Alt. 1°- 0 Centro lutegrado de Educac;;ao ROf\tfULO G .AL\l AO, criado 

etn 15./02/1 974, loca.li.zado 11a. Rua do Bonfim. ,s/n~ Baino Pouted, Jv1unicipio de 
Hheus~ fica transfonuado en1 COLEGlO .DA POLl CIA I'vtiLfT A.R - CPl\1 
ROJ\·1ULO GALVAO., paran1inistraro Ensino Fundt:unental e l\1edio. 

Pat'i:igrafo flnic-o - 0 Colegia da Policia 1vlilitar- CPJ\4 Ronudo Galvao sera 
n1antido pela Secrctaria da Ednca<;ao, con1 o apoio da Policia 1\.·tilitar da Bahia .. 

Art. 2° - Este Decreta entr•u·a etn ·vigor na data de sua public:ilyao. 

Art. 3°- Rcvogcun-se as disposic;:ocs en1 contnirio. 

DOE de 22/02/2006 
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D.ECRETO No 9.994 ·n E 28llE ABRll.~ IJE 2006 

Dispoe sobre a transfonna9ao do Colegio que indicae dti outras 

p.rov:idencias. 

0 GOVERNADOR DO EST.ADO DA BAH1A, no uso de suas 

atribu:i9oes~ 

DECRETA 

Art. lo- 0 Colegio Estadua1 Francisco Pedr-o de Oliveira~ criado atraves 

da Portaria no 1.858, publicada no Diiirio OficiaJ de 20/03/1998~ localizado na 

Rua Guanabara s.ln, NlunicilJio de Ctlndeias, fica transfonnado ern COLE.GIO 

DA POLJCIA rvtrLLT AR - CPIVl FRANCISCO PEDRO DE OLIVELRA para 

.ministmr o En sino Fundamental e 1\.'ledio. 

:Pan'igrato unico- 0 Colegio da Policia Militar- CPJ\tl Francisco Pedro de 

Oliveira sera mantido pela Se:cretaria da Educac;ao, con1 o apoio da Polida T\··tilitar. 

Art. 2° - Este Decreto entra:n1 en1 vigor na data de sua publicac;:ao. 

Art 3".;. Revogan1-se as disposi9oes ern contniriO:. 

CONFERE 
COMO 

ORIGINAL 

DOE de 29 e 30/04/2006 

AN'lONIOJOf.l:(:;t>: f.UBtlRO Ill~ S..\NI:ANA- CRL 1\~1 
COl\lANDANTE-GERAL 
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1. DECU.ETO N° 9.995, DE 02 DE 1\IAIO DE 2006 

fi'ranscri~io de :DOE) 
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n.iil 012 

Dispoe sobre a, transforma.~ao do Colegio que 

indica e da (ndras )Jrovidenc.ias. 

0 GOV"'ERNADOR DO EST ADO DA BAHIA, no uso de suas atnbui<;oes, 

.DEC RET A 

Art. 1 a - 0 Colegio Estadual Professor Carlos Rosa,. criado atraves da 

Portaria n° 3.825, puhlicada no Diario Oficial de 25/06/1993, local:izado na Rua 

Professor Artur Pereira de Oliveira., s/n°, Municipio de Alago:inhas, fica 

transfonnado em COLEGIO DA POLICIA MJLITAR- CPM PROFESSOR 

CARLOS ROSA para ·ministrar o Ensino Ft1nda:n1e:ntal e Mooio. 

Panig1-afo unico - 0 Colt~gio da Pol:icia Militar - C~PM Professor Cados 

Rosa seni mantido ·pela Secretaria da Educa9ao, como apoio da Policia Milita:r. 

Art. zo - Este .Decreto entrani etn v igor na data de sua prtblica9ao. 

Art. 3° - Revogan1-se as disposi9oes e:rn contnirio. 

CONFERE 
C O MO 

ORIGJNAL 

DOE de 03/0512006 

ANTQ."iqJOJORGIUUBEIJIO.DE SAN'L\NA- CRL Pl.~ 
COMANDA NTE-GERAL. 
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1. 'DECRE.TO No 1.0.041 _DE 04 _D:E .JULHO DE 2006 

(Tt·ans·cri~io de DO.E) 
llispo·e sobt·e a trausfornHt~ao do Colcgio 
que indica e da out;ras provid.encias. 

119 

n.a 017 

0 GO-VERNADOR :oo ESTi\00 DA Bi\H1A:; no uso de suas 

atribuis:oes, 

DECRETA 

Art. 1° - 0 Colegio Estadual Prof. M:agailhaes Neto~ criado atraves da 

Portaria no 2.069~ publicadano .Dhirio Oficial do Estado~ ediQao de 05.05.1994, 

localizado na A venida Governado:r Lmnanto Jt'lnior s/n!l Bain~o Joaquhn Rnn1ao~ 

I'Vfunicipio deJequie, ficatmnsfo:nnado en1 CQL,EGlO DA POLLClA fvliLITAR 

- CPJ'v1 :PROF. ]\/1AG.ALHAES NETO, para tninistrar o En sino Fundarnental e o 

Ensino :rv1edio. 

P<u~agrafo (ulico- 0 Colegio da P.olicia J\1ilitar - CPrvl· Prof. Jvlagalh~les 

Neto seni 1nantido pela Secretaria da Educa~ao, com o apoio da PoHcia [Vlilitar 

da Bahia. 

Art. 2°- Este Dec..reto entrani em vigor na data de sua pub]icac;ao. 

Art. 3""- Revoga.1n-se as d:isposiyoes en1 contrcirio. 

- CONFERE 
COM 0 

ORIGINAL 

DOE de 05/07/2006 

ANTOI.'\'IOJORGERIIU:!IRO 1»: SAN£ANA- Cli:L I'!." I 
COl\lANDANTE-GERAL 
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