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RESUMO 

 

 

O coronel PM Carlos Magno Nazareth Cerqueira foi um comandante histórico da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi o líder intelectual de um grupo de 

oficiais reformistas que, durante os dois governos de Leonel Brizola, procuraram operar 

uma série de mudanças nos parâmetros de funcionamento da corporação. Juntos, eles 

foram responsáveis por conduzir o processo de transição institucional da ditadura para a 

democracia e introduzir uma série de conceitos novos no trabalho policial. Foi durante o 

primeiro comando Cerqueira (1983-1987) que noções como direitos humanos, 

integração comunitária, legalidade e prevenção criminal começaram a fazer parte do 

repertório teórico da polícia. O presente trabalho tem como objetivo analisar o projeto 

de reforma proposto pelo coronel e seus colaboradores para o setor de ensino e instrução 

da PMERJ durante esse período, a fim de compreender a forma como esses conteúdos 

foram incorporados ao currículo da Escola de Formação de Oficiais e o impacto que 

eles tiveram na formação de uma oficialidade renovada e portadora de um perfil 

profissional mais sintonizado com as estratégias internacionais de policiamento. A partir 

de fontes inéditas encontradas nos arquivos da Seção Técnica de Ensino da Academia 

de Polícia Militar Dom João VI (antiga EsFO), buscamos reconstituir o processo de 

elaboração, implementação e atualização das ideias desenvolvidas por Cerqueira, assim 

como também tentamos apresentar as limitações e as restrições à sua abordagem. 

 

 

Palavras-chave: 1. Formação policial militar 2. Segurança Pública 3. Coronel Nazareth 

Cerqueira 4. Redemocratização 
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"Ou eu saio dessa polícia ou eu tenho que abrir espaço para mim dentro da polícia. 

Então eu comecei a criar espaço para que eu pudesse conviver dentro da polícia e 

quando eu cheguei a comandante-geral eu tentei ampliar esse espaço não só para mim, 

mas para outras pessoas. Através de instrução, através do ensino, do debate...".  

Carlos Magno Nazareth Cerqueira. 
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Introdução 

 

Delimitando o objeto 

 

Poucas semanas antes dessa Introdução ser escrita, mais precisamente entre os 

dias 20 e 21 de novembro, ocorreu uma chacina na favela do Salgueiro, em São 

Gonçalo, que terminou com saldo de 9 pessoas mortas após uma longa operação do 

Batalhão de Operações Especiais (BOPE) com duração de mais de 33 horas. A equipe 

de reportagem do programa Fantástico, da TV Globo, teve acesso ao registro de 

ocorrência feito na Delegacia de Homicídios de Niterói (DHNSG) e revelou em matéria 

que os 22 policiais miliares que participaram da incursão efetuaram 1.514 disparos, 

totalizando um tiro a cada 1 minuto e 18 segundos
1
. 

Segundo dados do Instituto Fogo Cruzado essa foi apenas a mais recente das 44 

chacinas resultantes de operações policiais até novembro deste ano no Rio
2
. Ainda em 

maio, havia ocorrido o massacre do Jacarezinho, quando uma operação da Polícia Civil 

deixou pelo menos 28 pessoas mortas na maior chacina já registrada na capital 

fluminense
3
. De janeiro a julho de 2021, 811 pessoas foram mortas por intervenção 

policial, atingindo uma parcela de 38% de todos os homicídios cometidos no estado
4
. 

Esse quadro representa a continuidade de um processo de longa duração que 

lamentavelmente se mostra muito consolidado. De acordo com o Instituto de Segurança 

Pública, desde 1998, quando os números começaram a ser registrados de forma 

organizada, até o final do ano passado, 20.532 pessoas perderam a vida por intervenção 

de agentes do Estado, numa proporção de mais de 890 pessoas mortas por ano. Ou seja, 

a polícia do Rio de Janeiro matou, em média, mais de duas pessoas por dia ao longo dos 

últimos 23 anos
5
. 

A outra face dessa política ineficaz são os prejuízos causados à saúde e à vida 

dos próprios policiais. O mesmo ISP registra que, desde 1998, 657 policiais foram 

mortos em serviço e 2.319 mortos em folga. Outros 7.503 policiais sofreram ferimentos 

                                                           
1
 https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/11/28/policia-disparou-mais-de-1500-tiros-em-acao-que-

deixou-mortos-no-complexo-do-salgueiro-rj.ghtml 
2
 https://fogocruzado.org.br/chacina-no-salgueiro-2021/ 

3
 https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/05/08/mortos-jacarezinho.ghtml 

4
 https://averdade.org.br/2021/09/policiais-cometeram-38-dos-homicidios-no-rio-de-janeiro-em-2021/ 

5
 http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/SeriesHistoricasLetalidadeViolenta.pdf 
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durante o serviço, enquanto 7.174 sofreram ferimentos em horário de folga. Isso 

significa que mais de 129 policiais perderam a vida a cada ano e mais de 638 padeceram 

com algum tipo de ferimento relevante
6
. O alto índice de mortalidade policial fora do 

expediente pode ser interpretado como uma consequência da lógica da guerra, pois 

quando o Estado opera a partir da noção de eliminação do inimigo, essa lógica se volta 

contra seus agentes, que estão na linha frente numa posição de exposição e 

vulnerabilidade e acabam sendo vítimas recorrentes dessa realidade conflagrada
7
. 

Alguns estudiosos do tema, como o antropólogo Luiz Eduardo Soares, 

consideram que a raiz dessa situação dramática se encontra na manutenção de um 

modelo de segurança pública violento, que foi construído pelo regime militar durante o 

seu período mais repressivo, e que não foi devidamente reformulado ao longo do 

processo de redemocratização do país. De acordo com o autor. 

 

A ditadura não inventou a tortura e as execuções extrajudiciais nem a ideia de 

que vivemos uma guerra contra inimigos internos. Tais práticas perversas e 

as correspondentes concepções, racistas e autoritárias, têm a idade das 

instituições policiais no Brasil e, antes de sua criação, já tinham curso. [...] A 

ditadura militar e civil de 1964 simplesmente reorganizou os aparatos 

policiais, intensificou sua tradicional violência, autorizando-a e adestrando-

a
8
. 

 

Durante os trabalhos da Assembleia Constituinte, em 1987, policiais militares de 

todo o Brasil fizeram um lobby intenso a fim de defender os interesses da categoria na 

nova ordem democrática. Graças à sua organização e ao desinteresse dos grupos mais 

progressistas, que tinham outras prioridades e consideravam a segurança pública um 

assunto “impuro”, associado ao imaginário da repressão, os militares tiveram sucesso 

nas suas demandas e conseguiram conservar a “arquitetura institucional” da área 

praticamente intocada. As polícias militares estaduais continuaram sendo consideradas 

como força reserva e auxiliar do Exército, e a prerrogativa de legislar sobre as 

corporações e o sistema de segurança pública continuou nas mãos do Executivo federal, 

                                                           
6
 Idem. 

7
 Outra consequência direta desse quadro é o alto número de policiais militares que sofrem com 

problemas psicológicos e que cometem suicídio. Para maior aprofundamento nesse assunto tão delicado 

ver: MIRANDA, Dayse et al. (org.). Por que policiais se matam? Diagnóstico e prevenção do 

comportamento suicida na polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 

2016. 
8
 SOARES, Luiz Eduardo. Desmilitarizar: segurança pública e direitos humanos. São Paulo: Boitempo, 

2019. p. 41. 
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limitando o poder dos governadores e impedindo que eles operassem reformas mais 

profundas no âmbito dos estados
9
. 

Desse modo, as polícias militares atravessaram os anos decisivos da transição 

política sem uma reforma do seu arcabouço organizacional e do seu modo de operação. 

O policiamento ostensivo manteve seu modelo militarizado, e a máquina de guerra 

montada para lutar contra a subversão e combater a criminalidade miúda foi sendo 

paulatinamente redirecionada para a “guerra às drogas” e o enfrentamento dos 

traficantes, que ao longo das décadas de 80 e 90 foram alçados à posição de principais 

inimigos da ordem pública no Rio de Janeiro
10

. 

 Nessa perspectiva, Márcia Leite afirma que, “o ponto de inflexão do incremento 

da violência na cidade do Rio de Janeiro foi o novo perfil do tráfico de drogas que, 

desde os anos 1980, se conectou aos cartéis internacionais para promover a entrada de 

cocaína em larga escala no mercado”. A autora ainda diz que foi ao longo dessa década 

que o tráfico se tornou um negócio bilionário, oligopolizado e altamente sofisticado, 

que teve impacto devastador sobre a segurança pública da capital carioca, sobretudo 

devido à sua forte articulação com o tráfico de armas
11

. 

A exibição ostensiva de armamento de grosso calibre por jovens traficantes nas 

favelas e o crescimento do número de “confrontos sangrentos” nas comunidades 

contribuíram para disseminar o sentimento de insegurança entre a população e 

“aumentar o preconceito contra os pobres em geral, por tomá-los como agentes da 

violência
12

”. Esse é o pano de fundo que marcou a história da segurança pública no Rio 

de Janeiro nas primeiras décadas após a redemocratização. 

                                                           
9
 FONTOURA, N. O.; RIVERO, P. S.; RODRIGUES, R.I. Segurança Pública na Constituição Federal 

de 1988: continuidades e perspectivas. Boletim de Políticas Sociais: Acompanhamento e Análise. Vinte 

Anos de Constituição Federal. Nº17, vol.3, IPEA, Brasília, 2009. 
10 O pesquisador Mauro Amoroso mostra que as populações pobres e faveladas do Rio de Janeiro sempre 

foram tratadas pelo aparato repressivo do estado “sob a ótica do „inimigo constante‟”. Ainda que durante 

os anos do regime militar o discurso contra a subversão comunista tenha sido dominante, e que ao longo 

das décadas de 1980 e 1990 o tráfico tenha se convertido simbolicamente no principal inimigo público da 

sociedade fluminense, o tratamento violento e desumano dispensado pelas polícias aos moradores das 

periferias urbanas e aos suspeitos de pequenos crimes foram uma constante ao longo da história. 

AMOROSO, Mauro. A tropa e a cidade: a Polícia Militar no Rio de Janeiro durante a abertura e seus 

impactos negativos futuros para a consolidação de um universo de direitos para as favelas. Tempo e 

Argumento, Florianópolis, v. 11, n. 27, p. 129 - 157, maio/ago. 2019. 
11

 LEITE, Márcia Pereira. “Violência, risco e sociabilidade nas margens da cidade: percepções e formas 

de ação de moradores de favelas cariocas”. In: SILVA, Luiz Antonio Machado da. (org.) Vida sob cerco: 

violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008, p. 115. 
12

 ZALUAR, Alba. “Violência, crime organizado e poder: a tragédia brasileira e seus desafios”. In 

VELLOSO, João Paulo dos Reis (coord.) [et al]. Governabilidade, sistema político e violência urbana. 

Rio de Janeiro: José Olympio, 1994, p. 90. 
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Em 2018, a surpreendente eleição de Wilson Witzel para o governo do estado, 

impulsionado pelo sucesso da campanha de Jair Bolsonaro para a Presidência da 

República, deu novo destaque ao assunto. O novo governador que já havia dado 

diversas declarações polêmicas sobre a questão das execuções sumárias cometidas por 

agentes de segurança
13

 terminou seu primeiro ano de mandato ostentando a sinistra 

marca de 1.814 pessoas mortas pela polícia, um recorde absoluto
14

. 

A gravidade da situação chamou a atenção da imprensa e alguns jornalistas 

chegaram a utilizar o conceito de necropolítica para denominar a política de segurança 

pública de Witzel
15

, que foi inclusive questionado por órgãos internacionais como a 

Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos 

(OEA) a respeito das suas declarações de estímulo “ao que parece ser uma política 

deliberada de atirar para matar
16

”. Paralelamente, a própria eleição de Bolsonaro e o 

avanço da onda ultraconservadora fez ressurgir com força os debates sobre o 

autoritarismo no país, estimulando a publicação de livros e agitando os meios 

acadêmicos. 

Ao longo do meu processo de pesquisa eu  estava convicto de que queria estudar 

o fenômeno autoritário no Brasil, mas sem saber ao certo qual seria meu objeto de 

análise. Eu já havia trabalhado com o período da ditadura militar durante a minha 

iniciação científica e minha monografia de Graduação em História foi sobre a 

colaboração de um grupo de intelectuais conservadores na gestão autoritária do campo 

cultural durante a primeira década do regime. Agora meu interesse estava voltado para o 

autoritarismo em tempos de vigência do que costumamos chamar de Estado 

Democrático de Direito, mais especificamente para o comportamento e as práticas 

autoritárias das instituições sob um regime constitucional liberal. 

Lendo o livro O que resta da ditadura, organizado pelos professores Vladimir 

Safatle e Edson Teles, uma frase me fez descobrir que nossa realidade é ainda mais 

impressionante do que eu supunha: “a polícia brasileira é a única na América Latina que 

                                                           
13 https://veja.abril.com.br/politica/wilson-witzel-a-policia-vai-mirar-na-cabecinha-e-fogo/; 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/02/15/witzel-elogia-operacao-que-deixou-15-mortos-

na-regiao-central-do-rio.ghtml; https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cidades/witzel-elogia-pm-e-

defende-disparar-em-suspeito-com-fuzil,489029f4bd43e77bb3dc6486ffcbc14azh4aoa74.html 
14

 Dados consolidados do Instituto de Segurança Pública disponíveis em: 

http://www.ispdados.rj.gov.br/Arquivos/SeriesHistoricasLetalidadeViolenta.pdf 
15

 https://oglobo.globo.com/opiniao/e-necropolitica-que-chama-23960866. 
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16
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comete mais assassinatos e crimes de tortura na atualidade do que durante a ditadura 

militar
17

”. Essa informação me afetou e me despertou a vontade de conhecer melhor a 

instituição policial militar – sobre a qual meu conhecimento não ia muito além do senso 

comum   – para tentar compreender de alguma forma as razões de um panorama tão 

sombrio. 

Ciente do meu interesse, minha orientadora, professora Angela Moreira, me 

recomendou a leitura da tese de doutorado do professor Bruno Marques, Uma nova 

polícia, um novo policial: uma biografia intelectual do coronel Carlos Magno Nazareth 

Cerqueira e as políticas de policiamento ostensivo na redemocratização fluminense 

(1983-1995). Meu desconhecimento sobre Cerqueira e sua experiência à frente da 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) era total e o trabalho do professor 

Bruno acabou por abrir todo um universo de possibilidades de investigação histórica. 

Ao abordar o percurso de vida e obra do coronel, a tese inscreve o personagem 

no tempo e analisa as suas principais contribuições para os debates sobre polícia e 

segurança pública no Brasil. O trabalho deixa claro que Cerqueira foi um pioneiro na 

história da PMERJ, um homem que produziu uma série de reflexões teóricas relevantes, 

empreendeu reformas e, acima de tudo, buscou viabilizar a “associação entre política de 

segurança pública e reconhecimento dos direitos humanos” definida como diretriz 

oficial durante os dois governos de Leonel Brizola. 

Um aspecto enfatizado ao longo do texto e que aparece de maneira recorrente é a 

profunda preocupação de Cerqueira com a questão da formação policial. O autor 

demonstra que ele tinha uma postura crítica com relação ao modelo de treinamento 

militarizado e defendia uma revisão geral no sistema de ensino da corporação a fim de 

aprimorar o processo pedagógico e permitir a formação de oficiais mais qualificados. 

Antes mesmo de assumir o comando da corporação, Cerqueira realizou algumas 

“missões ao exterior” onde pôde se atualizar com relação às discussões sobre 

policiamento de ponta no mundo
18

. Nos Estados Unidos ele conheceu a filosofia do 

policiamento comunitário, que no início dos anos de 1980 começava a despontar como 
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 KEHL, Maria Rita. Tortura e sintoma social. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vlamidir (Orgs.) O que 

resta da ditadura. São Paulo: Boitempo, 2010. P. 124. 
18

 RIBEIRO, Ludmila. O nascimento da polícia moderna: uma análise dos programas de policiamento 

comunitário implementados na cidade do Rio de Janeiro (1983-2012). Análise Social, 211, XLIX (2.º), 

Lisboa, 2014. p. 288 
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“o lado progressista e avançado do policiamento”, ganhando espaço também em países 

como Canadá e Japão
19

. 

Essa concepção do trabalho policial, que naquele momento era uma novidade 

global, se organiza em torno de três premissas básicas: a descentralização dos processos 

de tomada de decisão; a participação ativa e coordenada da população no mapeamento 

dos problemas e na definição das prioridades a serem atendidas pela polícia; e a ênfase 

no emprego da metodologia de solução de problemas na resolução de conflitos, 

privilegiando uma abordagem voltada para a mediação em detrimento do uso de 

expedientes mais coercitivos
20

. 

Cerqueira considerava que o momento de abertura política favorecia iniciativas 

mais ambiciosas de reforma das instituições, e quando foi escolhido para comandar a 

PMERJ no primeiro governo Brizola, introduziu de forma precursora a filosofia 

comunitária na realidade policial brasileira
21

. Essa nova filosofia seria adotada como 

uma espécie de doutrina, uma nova matriz ideológica capaz de modernizar a estrutura 

da PMERJ, substituindo a Doutrina de Segurança Nacional implantada durante o regime 

militar, e redirecionando seu funcionamento no sentido de transformá-la numa agência 

prestadora de serviço na área de segurança pública
22

. 

Logo no início de sua gestão Cerqueira buscou alterar as bases do policiamento 

ostensivo ressaltando a necessidade de se abordar a questão da ordem pública a partir de 

outros termos, afastando a polícia dos pressupostos autoritários da DSN e estabelecendo 

parâmetros mais democráticos para a sua atuação. De maneira inédita, ele seus 

colaboradores mais próximos elaboraram o primeiro Plano Diretor da PMERJ, 

estruturando um projeto de longo prazo com o intuito de construir uma “nova polícia” e 

um “novo policial”, orientados pelos referenciais da integração comunitária e da defesa 

dos direitos humanos. 

Para atingir esses objetivos, Cerqueira estava consciente de que seria necessário 

operar transformações importantes na ideologia e na mentalidade dominante na 

corporação. Sem uma ampla revisão de valores, estratégias, normas e procedimentos, 

                                                           
19 SKOLNICK, Jerome e BAYLEY, David. Policiamento comunitário: questões e práticas através do 

mundo. São Paulo: Edusp, 2002. p. 15. 
20

 RIBEIRO, Ludmila; e MONTANDON, Ana. Reformar a Polícia ou reformar seu discurso? Uma 

análise da chegada da Filosofia do Policiamento Comunitário a uma organização policial militar 

brasileira. Revista Brasileira de Segurança Pública, v. 9, p. 62-81, 2015. p. 66-67. 
21

 Idem. p. 64. 
22

 Idem. p. 67. 
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não seria possível realizar as mudanças almejadas. Assim, o comandante, dedicou 

atenção especial ao sistema de ensino e ao processo de formação dos policiais militares. 

Como um dos elementos da nova filosofia consistia na descentralização do poder 

decisório e no aumento da capacidade de agência dos policiais de linha
23

, Cerqueira 

optou por dirigir “o primeiro treinamento e os maiores esforços de capacitação” aos 

“supervisores dos projetos”, ou seja, aos oficiais responsáveis pelo comando das ações 

policiais
24

. Apesar do efetivo da PMERJ ser formado por uma ampla maioria de praças, 

Bruno Marques argumenta que a prioridade dada à oficialidade se justificava pela 

expectativa do comando de que os oficiais “não interpretassem a ideia de polícia 

comunitária como algo destinado a corroer sua autoridade, o que traria como resultado a 

condenação prévia de todos os esforços em favor das mudanças vistas como 

inadiáveis
25

”. 

Em entrevista concedida no ano de 2011, o coronel Jorge da Silva, que 

participou ativamente das duas passagens do coronel Cerqueira à frente da corporação, 

deu declarações nessa mesma direção ao dizer que o processo de mudança dos 

currículos teve início pela formação dos oficiais e que a ideia era dar continuidade 

levando as novas referências para o nível das praças, mas que “por alguma razão” a qual 

ele não se recorda, ou não menciona, “essa parte não foi feita
26

”.   

Desse modo, a presente pesquisa foi se encaminhando para um recorte de análise 

focado particularmente nas reformas implementadas no âmbito da Escola de Formação 

de Oficiais, instituição responsável pelo Curso de Formação de Oficiais, porta de 

entrada por onde passa toda a oficialidade da corporação. Com o objeto de análise 

delineado, fomos à busca das fontes necessárias para tentarmos compreender o 

funcionamento da escola, suas dinâmicas internas, e a maneira como as novas diretrizes 

foram aplicadas no CFO. 
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 “Policial de linha” é uma expressão utilizada para designar os agentes que operam no policiamento 

ostensivo em contato direto com a população nas ruas da cidade. Idem. p. 67. 
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 SILVA, Bruno Marques. Uma nova polícia, um novo policial: uma biografia intelectual do coronel 

Carlos Magno Nazareth Cerqueira e as políticas de policiamento ostensivo na redemocratização 

fluminense (1983-1995). Tese de Doutorado (FGV-RJ) Rio de Janeiro, 2016. p. 292. 
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passaram a ser incluídas no currículo”. Entrevista do coronel Jorge da Silva concedida no ano de 2011 

para o Projeto História do Policiamento Comunitário no Rio de Janeiro. FGV CPDOC, 2011. p. 28. 
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Pesquisando em arquivos policiais 

 

Mesmo sem prática anterior trabalhando com arquivos policiais eu tinha receios 

de que o acesso às fontes pudesse ser uma questão problemática. De acordo com alguns 

especialistas que vêm acompanhando os estudos sobre a área no decorrer das décadas, a 

PMERJ mantém uma postura pendular que intercala períodos de maior abertura para a 

sociedade civil com outros de silenciamento e pouca transparência
27

, o que acaba 

influenciando o intercâmbio da corporação com as universidades e impactando a 

produção acadêmica. 

Dois dos principais autores de referência para este trabalho, por exemplo, 

relatam experiências bastante diferentes no seu processo de pesquisa. Enquanto Cristina 

Buarque de Hollanda, que em 2005 publicou o livro Polícia e direitos humanos: 

política de segurança pública no primeiro governo Brizola (Rio de Janeiro: 1983-

1986), diz ter sofrido uma série de dificuldades para acessar documentos e publicações 

da polícia durante seu processo de pesquisa, o pesquisador Bruno Marques, por outro 

lado, afirma não ter encontrado grandes obstáculos para acessar os arquivos e escrever 

sua tese sobre a trajetória política e intelectual do coronel Carlos Magno Nazareth 

Cerqueira. 

Essa instabilidade na relação da instituição com os pesquisadores civis me fez 

questionar a melhor forma de entrar em contato com a corporação e a qual instância eu 

deveria encaminhar minha solicitação, pois temia que algum movimento errado pudesse 

prejudicar minhas chances de ter acesso às fontes.  Em dúvida sobre como proceder, 

conversei com a professora Angela, que se ofereceu para me colocar em contato com o 

professor Bruno Marques para que pudéssemos conversar sobre o assunto . Ele me 

acolheu de forma muito generosa e suas recomendações me foram imensamente úteis. 

Seguindo sua orientação eu me encaminhei até o Quartel General da PMERJ, localizado 

na rua Evaristo da Veiga, no centro da cidade do Rio de Janeiro. 

Chegando ao QG fui cordialmente tratado por todos aqueles com quem tive 

contato. Para minha surpresa, a intenção de “fazer uma pesquisa sobre a PMERJ” 

parecia causar mais surpresa do que desconfiança. Da recepção fui encaminhado para a 

Coordenadoria de Comunicação Social (CComSoc), e de lá me direcionaram para a 

divisão que cuida dos assuntos estratégicos de formação. O responsável pelo setor foi 

                                                           
27

  



 

21 
 

bastante solícito e ouviu minha proposta com naturalidade. Mencionou a existência de 

uma legislação que libera o acesso aos arquivos da polícia e disse que era muito raro 

que algum pedido fosse recusado. 

Ele me deu então o e-mail da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAE) e 

me orientou a enviar uma apresentação resumida do meu projeto a fim de formalizar 

meu pedido. Escrevi para a CAE e expliquei que o objetivo da pesquisa era analisar o 

processo de formação dos oficiais na Academia de Polícia Militar Dom João VI – antiga 

EsFO – durante o primeiro comando Cerqueira, com ênfase na avaliação dos currículos 

e no modelo de formação. 

Ainda no mesmo dia eu recebi uma resposta protocolar contendo três 

formulários em anexo com instruções para que eu os imprimisse, preenchesse 

manualmente, digitalizasse e reenviasse por e-mail. Realizados os trâmites burocráticos 

a autorização foi expedida sem maiores questionamentos. O único inconveniente foi o 

tempo de espera pela liberação. Meu primeiro contato com a corporação ocorreu em 

meados de dezembro de 2019 e a autorização foi assinada em 27 de fevereiro de 2020, 

logo após o fim do carnaval. Mas superada ansiedade, tive meu acesso garantido à 

academia, localizada em Jardim Sulacap, na zona oeste da cidade. 

Acredito que por se tratar de uma pesquisa em perspectiva histórica, com fontes 

escritas e sem a realização de entrevistas com os alunos e os oficiais da escola, o 

processo de avaliação do meu pedido tenha sido simplificado. O documento foi 

assinado pelo major chefe do escritório de pesquisa e desenvolvimento, que destacou o 

capitão responsável pela Seção Técnica de Ensino para me acompanhar em minhas 

visitas ao local. 

Ao chegar pela primeira vez nas dependências da academia de polícia apresentei 

minha autorização e fui direcionado para a STE. A hospitalidade do capitão me 

impressionou e de imediato ele se mostrou um importante colaborador. Procurou se 

inteirar dos meus objetivos de pesquisa, me convidou para conhecer as dependências da 

APM e fez contato com representantes de outros setores do departamento de ensino para 

tentar localizar mais arquivos que pudessem ser úteis para o meu trabalho. Contudo, os 

outros oficiais não foram tão colaborativos e minha pesquisa ficou mais restrita ao 

material disponível na STE. 

O arquivo estava relativamente organizado, disposto em caixas azuis depositadas 

dentro de um grande armário embutido localizado no fundo da própria sala onde era 

feito o serviço burocrático da instituição, pois não havia um espaço específico destinado 
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ao seu armazenamento. Pelo que pude apurar, os documentos jamais passaram pelas 

mãos de um arquivista profissional, e foram classificados pelos próprios oficiais que 

trabalhavam no setor. O material foi agrupado tendo como critério seu tipo e o ano de 

sua produção
28

. Apesar do conteúdo das caixas às vezes não estar de acordo com a 

etiqueta de identificação, e de alguns papéis estarem avulsos, pode-se dizer que o acervo 

se encontrava num estado de conservação e acesso melhor do que eu imaginava. 

Eu tive acesso liberado ao material durante o horário de expediente do setor e 

realizei as consultas enquanto os policiais cumpriam suas funções administrativas. A 

convivência ao longo das visitas foi tranquila, marcada por alguns momentos de 

socialização. Assim como o professor Bruno Marques, acredito que o fato de ser 

homem e gostar de futebol facilitou minha ambientação e minha aceitação naquele 

espaço
29

. Ao longo das visitas sempre havia um momento de socialização e bate papo 

casual com os funcionários, que de modo geral me receberam com simpatia. De todo 

modo, minha experiência não foi totalmente livre de percalços. Logo no dia da minha 

primeira visita acabei vivendo meu episódio mais tenso no contexto da escola. 

Um tenente, que aparentava ser um veterano na corporação, perguntou o objeto 

da minha dissertação. Eu disse então que estava fazendo uma pesquisa sobre o coronel 

Carlos Magno Nazareth Cerqueira. O tenente me interrompeu de forma ríspida: “aquele 

escuro que comandou de farda e depois comandou de pijama!?”. Eu respondi que sim, 

que ele havia comandado a PM em duas oportunidades, nos dois governos de Leonel 

Brizola. Na sequência ele começou a criticar a postura do coronel e fez um comentário 

negativo a respeito de uma suposta entrevista que Cerqueira teria dado para a TV Globo 

logo após o episódio da Chacina da Candelária, na qual ele teria apontado a implicação 

de policiais militares no crime. Segundo o tenente, “o 01 da corporação” não poderia ter 

atacado e exposto seus comandados daquela forma, e concluiu dizendo que para ele 

aquilo havia sido um “tremendo absurdo”. Eu disse apenas que não tinha conhecimento 

desse caso em particular e aproveitei a primeira oportunidade para mudar de assunto. 

Preocupava-me a possibilidade de criar alguma antipatia e ter meu trabalho cerceado. 
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 Por uma questão de tempo a pesquisa foi direcionada para os anos de 1960, 1970 e 1980, porém, o 
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fluminense (1983-1995). Tese de Doutorado (FGV-RJ) Rio de Janeiro, 2016. p. 30. 



 

23 
 

No entanto, esse “incidente isolado” não teve nenhuma repercussão e eu pude 

desenvolver a pesquisa sem maiores restrições. Minha condição de “paisano
30

” e 

“observador externo” acabou não prejudicando minha experiência no interior da 

corporação. Não houve nem mesmo um tipo de fiscalização mais intensa sobre as 

minhas atividades no local. Algumas vezes cheguei até mesmo a ficar sozinho na sala 

com os documentos enquanto os servidores do setor saíam para o rancho no horário de 

almoço. 

O grande obstáculo, que comprometeu o andamento do trabalho e atrasou a 

escrita da dissertação, foi de natureza muito diversa e surgiu como um elemento de total 

imprevisibilidade. A pandemia do novo coronavírus, COVID-19, chegou ao Brasil 

poucas semanas após minha autorização ser expedida. Dessa forma, com a decretação 

da quarentena na cidade do Rio no dia 24 de março, eu tive que parar de frequentar o 

arquivo – que por sua vez não está digitalizado e muito menos disponível remotamente.  

Como a autorização foi expedida aproximadamente três semanas antes do início das 

medidas de isolamento social e os dias e horários de funcionamento do setor 

conflitavam com meu expediente de trabalho, eu tive poucos dias disponíveis no acervo 

antes do lockdown. 

Com uma leve redução no número de casos ocorrida no fim do ano de 2020, eu 

decidi retornar à academia e entrei em contato com a administração da Seção Técnica de 

Ensino (STE) para consulta-los sobre a possibilidade de uma eventual volta para dar 

continuidade ao trabalho. Naquele momento o capitão que havia me recebido estava 

ocupado “cumprindo uma outra missão” e me indicou o nome do outro oficial que eu 

deveria procurar. Esse oficial, que também era um capitão, não mencionou nenhuma 

restrição com relação à pandemia, mas me informou que havia ocorrido uma mudança 

no comando da EsFO e que isso poderia causar empecilhos  para que eu fosse 

readmitido no local. 

Argumentei que já dispunha de autorização e que desejava apenas dar 

prosseguimento a uma pesquisa que estava em desenvolvimento e que fora 

temporariamente suspensa em razão da irrupção da pandemia. Disse que precisava 

apenas de mais algumas visitas para consultar documentos que eu já havia localizado 
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nas minhas incursões anteriores, mas que não tive tempo de analisar com mais acuidade. 

Meus argumentos foram aceitos e eu tive a possibilidade de retomar o contato com as 

fontes mais de 6 meses depois daquela interrupção forçada.  

Nesse momento, consegui me aprofundar mais na análise de documentos 

importantes que foram fundamentais para a evolução da pesquisa. Os principais 

materiais encontrados foram os currículos das décadas de 60, 70 e 80; os planos de 

unidades didáticas, com os tópicos abordados em cada disciplina; os planos gerais de 

ensino, que estabeleciam as atividades e os objetivos da EsFO em cada ano letivo; as 

normas para planejamento e conduta do ensino, que definiam os meios de controle e 

fiscalização das atividades pedagógicas e extraclasse; os programas anuais de instrução, 

que continham as normas para regular os procedimentos de formação militar; os 

relatórios anuais de ensino, com o resumo de todas as atividades realizadas pela escola 

ao longo do ano; um importante relatório elaborado por uma comissão nomeada com o 

objetivo de retificar e integrar os currículos dos três cursos mais importantes da PMERJ 

– o Curso de Formação de Oficiais, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e o Curso 

Superior de Polícia –; além de um conjunto de cartas elaboradas por professores civis e 

oficiais militares pertencentes à comunidade escolar da EsFO analisando criticamente o 

trabalhado da comissão mencionada.  

Importante ressaltar que até hoje o ensino militar é regido por regras próprias, 

definidas pelo Ministério da Defesa, alheio ao sistema nacional de ensino elaborado 

pelo Ministério da Educação. Assim, como eu não possuía familiaridade com o sistema 

de ensino da PMERJ nem com a burocracia pedagógica da corporação, a descoberta das 

fontes ocorreu de forma atenta e cuidadosa para não incorrer no risco de perder 

informações potencialmente relevantes. 

Para além do acervo da STE, também tive à minha disposição os boletins 

internos da PMERJ publicados entre os anos de 1983 e 1987, que me foram gentilmente 

cedidos pelo professor Bruno Marques, e a versão final do Plano Diretor da PMERJ, 

elaborado por Cerqueira e seus colaboradores mais próximos, que se encontra publicado 

no Boletim nº 229, do dia 03 de dezembro de 1985. 

Outra fonte fundamental foram as entrevistas realizadas pelo projeto História do 

Policiamento Comunitário no Rio de Janeiro, coordenado pelas pesquisadoras Ludmila 

Ribeiro e Marcela Carvalho no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas (FGV CPDOC). O 

projeto contou com depoimentos de figuras que participaram ativamente do processo de 

reforma deflagrado a partir de 1983, com especial destaque para a figura do coronel 
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Jorge da Silva, que ocupou cargos de confiança nas duas experiências do coronel 

Cerqueira no comando da PMERJ.  

A fim de complementar a pesquisa, também foram feitas duas novas entrevistas, 

devidamente autorizadas pelo Comitê de Conformidade Ética em Pesquisas Envolvendo 

Seres Humanos, da FGV, voltadas especificamente para o tema desta dissertação. O 

coronel Íbis Pereira, que foi cadete da EsFO entre os anos de 1983 e 1985, e recebeu o 

“espadim de Tiradentes” das mãos do comandante Nazareth Cerqueira, assim como o 

coronel Ubiratan Ângelo, que era primeiro tenente e instrutor da academia durante o 

primeiro comando Cerqueira, aceitaram conversar comigo através de chamada de vídeo 

para me ajudar a esclarecer algumas questões, formular hipóteses e preencher algumas 

lacunas encontradas na documentação escrita. 

Tanto o coronel Íbis quanto o coronel Ubiratan já haviam participado das 

entrevistas conduzidas pelas investigadoras do CPDOC em 2011, contudo, empregando 

os métodos e abordagens típicos da história oral, procuramos entrar em contato com 

esses personagens para ouvi-los de forma mais direta sobre suas memórias pessoais no 

que toca ao particular das reformas na EsFO durante o primeiro comando Cerqueira. 

Considerando que o período tratado localiza a pesquisa no espectro da história recente, 

acreditamos que a valorização da experiência que eles viveram, cada um de sua 

perspectiva, poderia ajudar a trazer a tona histórias e situações que a documentação 

oficial não poderia revelar, produzindo novos elementos e ajudando a enriquecer a 

análise.Considero, portanto, significativo ressaltar que, apesar de ter realizado minha 

pesquisa durante um momento de crise na área de segurança, no qual a polícia estava 

sendo muito criticada pela opinião pública, não encontrei nenhum tipo de resistência 

interna com relação à minha presença no ambiente da academia. É possível que o 

distanciamento histórico e a escolha de um tema aparentemente mais ameno e menos 

polêmico tenham ajudado na minha “aprovação”, contudo, nós podemos apenas 

especular quanto a isso. No fim, consegui acesso a documentos que ainda não haviam 

sido explorados por nenhum pesquisador e reuni um volume significativo de informação 

que me permitiu estruturar o trabalho. Desse modo, a oportunidade de trabalhar no 

interior da APM pesquisando no arquivo da STE resultou numa experiência estimulante 

e bastante positiva. 
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Hipótese, objetivos e estrutura da dissertação 

 

Nós decidimos enfatizar as reformas propostas especificamente para o sistema 

de ensino dos oficiais, pois acreditamos que essa área merece um olhar mais atento pelo 

grande valor estratégico que ela possuía no projeto de gestão do coronel Nazareth 

Cerqueira durante seu primeiro comando. A prioridade para o tema se justifica 

principalmente porque julgamos que a mudança na mentalidade geral da corporação, 

especialmente da sua classe dirigente, era quase que uma pré-condição para o sucesso 

de um projeto reformista mais amplo, pois sem o “novo policial”, não poderia haver 

“nova polícia”. 

Além disso, outro fator que motivou a escolha desse objeto de pesquisa foi o 

baixo volume da produção acadêmica referente ao tema. Segundo pesquisa realizada por 

pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) no primeiro 

semestre de 2015
31

, o processo de formação dos policiais militares é um dos objetos 

mais negligenciados nos estudos sobre segurança pública. O levantamento foi feito 

entre os dias 16 de março e 26 de maio a partir das principais bases de acervo de 

pesquisas científicas em nível nacional. A partir deste esforço descobriu-se que de um 

universo de 468 trabalhos acadêmicos sobre segurança, apenas 8% tratam sobre a 

formação dos policiais, perfazendo um total de 43 trabalhos dos quais 12 são artigos, 23 

são dissertações de mestrado e 8 teses de doutoramento. 

O estudo também revela que esses 43 trabalhos estão divididos em 16 estados da 

federação, sendo que apenas 3 deles abordam o caso específico do Rio de Janeiro.  

Outro dado relevante é que do total dos trabalhos indexados, 58% deles foram 

produzidos por policiais, cifra que ilustra muito claramente que há pouca interação e 

muito desconhecimento das relações entre polícia militar e sociedade civil. 

Ademais, os estudos sobre a formação dos policiais militares no estado do Rio 

de Janeiro carecem de abordagem historiográfica. De acordo com o levantamento, 

aproximadamente 50% dos trabalhos dedicados ao tema foram desenvolvidos 

principalmente a partir de 2009, quando foi implementada a Matriz Curricular Nacional 

para profissionais de segurança pública de acordo com os princípios do Programa de 

Segurança Cidadã da Organização das Nações Unidas, que previa a difusão de modelos 

de policiamento comunitários a partir de ações formativas pautadas nos direitos 
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humanos. No fim da análise percebe-se que a metade dos trabalhos sobre o tema está 

concentrada na última década e não foi identificado nem um único estudo realizado com 

uma perspectiva histórica mais recuada que privilegiasse o projeto precursor promovido 

pelo coronel Nazareth Cerqueira
32

. 

Desse modo, parecia não apenas necessário, como também urgente, a 

prossecução de uma investigação que procurasse preencher essa lacuna, sobretudo 

levando-se em consideração que foi durante o comando Cerqueira que a polícia de fato 

começou a se profissionalizar adotando novos critérios de ação e começando a se 

distanciar de uma longa tradição que enxergava a segurança pública a partir de uma 

perspectiva estritamente militarista. Sem dúvida esse foi um momento de valorização da 

definição Polícia – em oposição ao Exército – e de tudo que essa definição traz consigo 

em termos de doutrina, missão, mandato, saberes, técnicas e procedimentos.Assim, 

tendo em vista a magnitude e o alcance simbólico das reformas projetadas, a hipótese 

central desse trabalho é a de que para além de uma simples atualização dos currículos, 

houve uma tentativa de reformulação profunda de princípios, conteúdos e métodos com 

perspectiva de formar novos oficiais com um perfil profissional mais sintonizado com 

práticas policiais renovadas, por meio da filosofia do policiamento comunitário, com o 

intuito de estruturar um novo modelo de polícia ostensiva no longo prazo. 

A partir dessa hipótese, foi definido o objetivo geral da pesquisa, que consiste na 

tentativa de conhecer e examinar mais detidamente o projeto cerqueirista a fim de 

avaliar os possíveis impactos da introdução da nova filosofia comunitária na construção 

de uma nova identidade para a oficialidade da PMERJ. De forma mais localizada, nos 

propusemos também a seriar todos os currículos encontrados no arquivo para construir 

uma visão de conjunto das matérias e dos assuntos tratados pela EsFO, e permitir uma 
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 Os principais estudos sobre a formação dos oficiais da PMERJ que nós encontramos ao longo da 
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melhor avaliação das mudanças efetuadas ao longo tempo, principalmente entre as 

décadas de 1960 e 1980. 

Conscientes de que o universo policial é majoritariamente conservador e 

refratário a grandes transformações, nós também procuramos localizar as principais 

resistências internas e os obstáculos mais significativos no processo de implementação 

dos novos conceitos para podermos ponderar melhor os limites e as contradições do 

projeto reformista. 

Dessa maneira, o trabalho foi dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo nós 

utilizamos predominantemente fontes bibliográficas e algum material jornalístico para 

percorrer o contexto da redemocratização brasileira desde a abertura “lenta, gradual e 

segura”, passando pela eleição de Leonel Brizola para o governo do Rio de Janeiro e 

culminando na chegada de Carlos Magno Nazareth Cerqueira ao comando-geral da 

PMERJ num período de muitas esperanças e grandes incertezas com relação ao futuro 

do país. 

Nesse capítulo a história é contada tendo como ponto focal as condições 

políticas e sociais que permitiram a eleição do mais notório opositor da ditadura militar 

num dos estados mais importantes do país e a ascensão de um oficial PM negro e com 

ideias progressistas ao comando da corporação em um momento no qual a democracia 

ainda avançava a passo inseguro no Brasil. 

Além dos trabalhos clássicos sobre o processo de transição política no Rio de 

Janeiro escritos por pesquisadores ligados ao CPDOC da Fundação Getulio Vargas, as 

referências privilegiadas para essa parte da dissertação foram a tese do professor Bruno 

Marques, que serviu como base para quase todo o trabalho; o livro da professora 

Cristina Buarque de Holandae a biografia do comandante Cerqueira escrita pelo coronel 

Íbis Pereira como dissertação de Mestrado pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), A trajetória de Carlos Magno Nazareth Cerqueira, secretário de 

polícia militar dos governos Leonel Brizola. 

No segundo capítulo, nós fizemos um recuo temporal mais amplo para examinar 

a história da profissionalização dos policiais militares no Rio de Janeiro. Traçamos um 

panorama desde a fundação da Escola Profissional, em 1920, por iniciativa do general 

José Pessoa, e atravessamos quase todas as fases do regime republicano até o ano de 

1982, às vésperas de Cerqueira assumir o comando da PMERJ. Procuramos mostrar a 

transformação dos currículos e a forma como as mudanças que foram sendo 

progressivamente introduzidas se relacionavam com seu respectivo contexto político. 



 

29 
 

Para esta parte do trabalho, em termos bibliográficos, foram utilizados 

principalmente a tese de doutoramento do tenente-coronel da reserva da Polícia Militar 

de São Paulo (PMESP), Samuel Robes Loureiro, sobre a Invenção da Academia de 

Polícia Militar (1809-1958), um artigo do historiador Rodrigo Patto Sá Motta sobre as 

relações entre a polícia brasileira e as agências norte-americanas de desenvolvimento 

externo no contexto da Guerra Fria, e o livro clássico da professora Maria Helena 

Moreira Alves, Estado e Oposição no Brasil (1964-1984), no qual a autora aborda o 

problema da Doutrina de Segurança Nacional (DSN) e investiga as bases teóricas de 

fundamentação do regime autoritário. 

Outras fontes importantes na nossa tentativa de reconstituir, na medida do 

possível, todo o processo de evolução do modelo de ensino dos oficiais da PM, foram as 

legislações que regulamentaram o funcionamento e o ensino das polícias militares ao 

longo das décadas, incluindo, sobretudo as constituições federais e uma série de 

decretos presidenciais. Além disso, uma parte do material encontrado no arquivo da 

STE também foi essencial na elaboração do capítulo. Os currículos e planos gerais de 

ensino permitiram observar a inclusão cada vez maior de conteúdos jurídicos na grade 

disciplinar da EsFO e, principalmente, a forte penetração dos conceitos da DSN na 

formação policial militar a partir de 1969. Assim o capítulo termina oferecendo uma 

ideia geral de como era o ambiente escolar da EsFO no momento em que o coronel 

Cerqueira assumiu o comando da corporação. 

No terceiro e último capítulo, nós enfim nos debruçamos sobre o projeto de 

reforma proposto pelo comandante para o setor de ensino e instrução. Analisamos o 

quadro da violência e da criminalidade no Rio de Janeiro no momento em que Brizola 

assumiu o governo e os desafios colocados para sua administração no campo da 

segurança pública. Através dos relatórios anuais de ensino, dos boletins internos, das 

duas versões do Plano Diretor e do acervo de entrevistas disponível, tentamos refazer o 

percurso de elaboração, implementação e atualização do projeto cerqueirista durante os 

quatro anos da sua gestão. 

Fizemos uma espécie de inventário das iniciativas voltadas para a reformulação 

do setor e, como a filosofia do policiamento comunitário foi a principal matriz 

conceitual por trás das novas ideias de modernização, nós nos baseamos nos trabalhos 

desenvolvidos pela professora Ludmila Ribeiro para localizar os primeiros contatos de 

Cerqueira com essa concepção e apresentar as suas particularidades em relação ao 

modelo profissional tradicional. 



 

30 
 

Na parte final, ainda nos aprofundamos no relatório da Comissão de Integração, 

Revisão e Avaliação Curricular, que teoricamente representou a medida mais 

abrangente e relevante do comando em questão, posto que através do trabalho dos 

comissionários foram estabelecidas as novas bases curriculares dos três cursos regulares 

da corporação. Além disso, destacamos ainda os pontos de conflito mais latentes entre a 

comissão e a comunidade escolar da EsFO, revelando contradições e conflitos internos 

específicos do setor de ensino e que não poderiam ser constatados apenas por meio das 

fontes oficiais. 

Assim, acreditarmos estar somando uma pequena contribuição para os estudos 

sobre essa experiência histórica que ainda é pouco conhecida e pouco pesquisada. É fato 

que a polícia militar e a segurança pública de uma maneira geral tomaram rumos muito 

diferentes daqueles planejados por Cerqueira. No entanto, seu legado intelectual e 

profissional não foi superado e suas ideias ainda hoje são consideradas atuais e 

relevantes por especialistas na área. Revisitar sua obra e sua experiência pode ajudar a 

trazer alguma luz para uma dimensão essencial da nossa vida social que, infelizmente, 

parece atravessar uma crise permanente. 
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Capítulo 1 – Da abertura política ao primeiro governo Brizola 

 

1.1 O processo da abertura e os caminhos da redemocratização 

 

O regime autoritário inaugurado com o golpe de Estado de 1964 marcou uma 

mudança fundamental no padrão de interferência dos militares na política brasileira. Ao 

assumirem diretamente a condução dos negócios do Estado, divergências com relação à 

forma de organização do regime começaram a provocar tensões e disputas no interior 

das Forças Armadas. O surgimento de facções militares que disputavam o controle 

sobre as decisões do governo se tornou uma realidade inescapável
33

. De acordo com 

Aloysio Castelo, o momento de maior intensidade desse processo de “partidarização do 

aparelho militar” ocorreu durante a doença do presidente Arthur da Costa e Silva (1967-

1969), em agosto de 1969. Após o afastamento do presidente, uma junta integrada pelos 

ministros das três armas
34

 assumiu o poder por cerca de dois meses antes de transmiti-lo 

ao general Garrastazu Médici, amigo e membro da entourage de Costa e Silva
35

.  

Naquele momento, a opção pelo ex-diretor do Serviço Nacional de Informações 

(SNI) teria representado “um amplo acordo do qual teria feito parte até mesmo a 

corrente castelista, que perdera posições de poder com a eleição de Costa e Silva
36

”. 

Desde 1968 a cúpula do governo ditatorial decidiu fortalecer suas características 

autoritárias para administrar momentos de contestação social e contornar crises internas. 

Sobretudo após a edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5), foi operada uma “redefinição 

nas regras do regime” que enfatizou a escolha da força como meio privilegiado para 

obter “obediência às normas políticas” estabelecidas
37

. 

A escolha de Médici para assumir a Presidência reforçou esse processo de 

convergência entre os militares do governo e os comandantes que lideravam as tropas. 

Os posicionamentos mais extremados dos setores da linha-dura passaram a influenciar 

cada vez mais os caminhos do regime. A ideia dominante era de que a imposição de 
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práticas mais coercitivas facilitaria a implementação das políticas de expansão 

econômica capitalista desenvolvidas pelo corpo tecnocrático da administração estatal. 

Do ponto de vista histórico, as elites militares sempre cultivaram a brutalidade 

exercida pelos órgãos de repressão na busca pelos seus propósitos estratégicos. No 

entanto, entre os anos de 1969 e 1973, a leniência das autoridades fez com que a 

violência praticada por estes grupos atingisse “formas extremas de ilegalidade” 

chegando a um patamar que, nas palavras de Aloysio Castelo, preconfigurava um 

quadro de “terrorismo totalitário
38

”. 

O SNI foi criado ainda em 1964 e os governos ditatoriais criaram um sistema 

persecutório e punitivo contra seus opositores desde seu início. Contudo, a chamada 

“comunidade de segurança e informações” só se consolidou e adquiriu independência 

operacional
39

 na virada da década de 1960 para os anos de 1970, elevando os níveis de 

repressão a uma dimensão inédita até então. 

Foi nesse período que os serviços de inteligência das forças armadas foram 

reformulados para combater atividades políticas. O Centro de Informações do Exército 

(CIE), o Centro de Informações da Marinha (Cenimar), e o Centro de Informações da 

Aeronáutica (Cisa) engajaram-se diretamente no campo “operacional” efetuando prisões 

e conduzindo interrogatórios. Em 1969, foi criada a Operação Bandeirante (Oban), que 

funcionou em São Paulo, e serviu de modelo para a organização dos Centros de 

Operações de Defesa Interna e dos Destacamentos de Operações de Informações, os 

(DOI-CODIs), que começaram suas atividades em 1970 e se tornaram um símbolo da 

repressão do regime
40

. 

No entanto, a forma como esses órgãos executavam suas ações provocou 

impactos negativos não apenas na sociedade civil, mas também na “estrutura da 

hierarquia militar
41

”. A existência de uma série de unidades especializadas com 

finalidades semelhantes passou a gerar rivalidade entre seus integrantes e eles 

começaram a competir por informações. A cadeia oficial de comando começou a ser 
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rejeitada e a rede de serviço secreto passou a atuar cada vez mais de forma clandestina 

constituindo uma estrutura de poder com grande margem de manobra adquirida
42

. 

Desse modo, a comunidade de segurança passou a ser vista como uma ameaça 

pelos próprios comandantes militares. O criador do SNI, o general Golbery do Couto e 

Silva, declarou no final de 1973 que esses grupos haviam se tornado perigosos e 

reiterou, anos depois, em uma série de entrevistas, que a predominância de grupos 

radicais no sistema de inteligência colocava em risco a estabilidade do regime e a 

unidade das forças militares
43

. 

Além disso, o governo começou a ter problemas cada vez mais frequentes com 

organismos internacionais voltados para a defesa dos direitos humanos. A partir de 

1970, denúncias de abusos e violações cometidas por militares brasileiros se tornaram 

tão recorrentes que num período de apenas 11 meses, entre junho de 1972 e abril de 

1973, o SNI recebeu cerca de 2.800 cartas da Anistia Internacional enviadas por 

cidadãos europeus sensibilizados com as notícias sobre torturas e desaparecimentos 

forçados no Brasil
44

. 

Nesse contexto, alguns nomes mais identificados com a “ala castelista” do 

Exército diagnosticaram os limites do modelo autoritário implantado a partir do AI-5 e, 

ainda durante o governo Médici, iniciaram as primeiras articulações com o intuito de 

realizar uma reforma no Estado visando “amenizar o grau de coerção” empregado sem 

que fosse necessário abrir mão de sua continuidade no poder
45

. 

Foi nesse sentido que a escolha do general Ernesto Geisel para suceder a Médici 

na Presidência da República a partir de 1974 representou uma nova fase dos governos 

militares. A proposta geiseliana, elaborada em parceria com seus colaboradores mais 

próximos, especialmente o general Golbery
46

, consistiu essencialmente numa retomada 

do projeto de “liberalização política” idealizado por Castelo Branco e que foi frustrado 

pelo triunfo da linha-dura em 1967. 

Com o esgotamento das possibilidades de legitimação via crescimento 

econômico se aproximando, e com os órgãos de segurança fora do controle das 
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instâncias do Poder Executivo, coube à ditadura a alternativa de “forjar uma 

legitimidade a partir do espaço específico da política
47

”. Assim, Geisel deu início ao 

processo de distensão “lenta, gradual e segura”, buscando criar condições para o 

“desengajamento” das Forças Armadas nos negócios do Estado e o estabelecimento de 

uma nova institucionalidade de caráter mais liberal. 

A ideia central era aproveitar o momento favorável da economia e um suposto 

clima de otimismo para anunciar medidas de “descompressão” do sistema político 

visando “revitalizar os mecanismos representativos clássicos, eleitorais e partidários
48

”.  

Apesar das críticas e das denúncias que pesavam contra a ditadura, Adriano Codato 

destaca que a facção liderada por Geisel e Golbery agiu motivada por “dificuldades 

internas do próprio regime militar
49

”. De acordo com o autor, o projeto de distensão 

possuía dois objetivos estratégicos centrais: restabelecer a ordem nas fileiras das 

organizações militares, e garantir maior estabilidade ao regime ditatorial
50

. 

O novo presidente pretendia limitar a atuação dos órgãos de segurança 

exercendo maior fiscalização sobre suas atividades com a intenção de desmobilizá-los 

progressivamente. Em paralelo ao desengajamento desses grupos, o governo passaria a 

conferir maior relevância às arenas políticas institucionais estruturando “um tipo de 

Estado que buscasse algum fundamento de sua legitimidade também no desempenho 

eleitoral” e não apenas na força das armas
51

. 

Importante ressaltar que os artífices da abertura idealizaram uma espécie de 

“autorreforma” autoritária “de sentido defensivo e inibidor”, e não o retorno do país a 

uma democracia plenamente liberal
52

. Geisel e Golbery tinham consciência de que “era 

necessária a volta organizada aos quartéis” enquanto a ditadura ainda gozava de algum 

prestígio. Contudo, a “despolitização” das tropas deveria resultar em garantias para os 

militares: a transição teria de ser longa e o próprio regime teria a prerrogativa de 

elaborar uma nova Carta Magna contemplando as devidas salvaguardas para resguardar 
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os interesses das forças armadas e restringir as possibilidades de mudança para o 

governo seguinte. 

De início, os estrategistas governamentais calcularam que os indicadores 

favoráveis alcançados durante o período do “milagre” seriam suficientes para galvanizar 

a simpatia da população e assegurar a vitória nas eleições parlamentares marcadas para 

novembro de 1974. No entanto, a flexibilização das regras de campanha beneficiou o 

partido da oposição, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que conquistou mais 

de um terço dos assentos no Congresso Nacional e impediu que o governo formasse a 

maioria necessária para emendar a Constituição
53

. 

O triunfo da oposição partidária alavancou o processo de liberalização e 

fortaleceu a via institucional como principal espaço de disputa política, absorvendo 

inclusive os remanescentes da esquerda armada que havia sido desmantelada pela 

repressão no início dos anos de 1970. O governo ditatorial, por sua vez, passou a sofrer 

pressões sociais cada vez maiores e a conviver com os efeitos da “ausência crônica de 

legitimidade
54

”. 

Conforme os mecanismos de participação foram sendo reabilitados, as 

lideranças da oposição e as instituições da sociedade civil adotaram uma posição mais 

ativa no combate ao autoritarismo. O exercício da crítica e o apelo à mobilização 

popular agitaram as forças democráticas e as demandas sociais represadas ao longo dos 

anos, pouco a pouco começaram a pesar sobre a ditadura. Em contrapartida, os militares 

lançaram mão de novos dispositivos discricionários a fim de obstruir o avanço das 

pautas progressistas e não incorrer no risco de perder o controle da agenda política
55

. 

Entre 1974 e 1979, Geisel e Golbery foram bem sucedidos conduzindo a 

transição dentro dos parâmetros programados. As mortes do jornalista Vladmir Herzog 

em 1975, e do operário Manuel Fiel Filho, em 1976, mostraram a inconformidade dos 

setores mais reacionários do Exército quanto ao projeto de distensão, mas Geisel 

conseguiu isolar os radicais e dar continuidade ao processo da abertura indicando o 

general João Batista Figueiredo para a sua sucessão. No entanto, é importante salientar 
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que a mão pesada do governo Geisel na continuidade do processo repressivo, com a 

realização da Chacina da Lapa, em 1976, por exemplo, nos permite afirmar que o 

projeto de “abertura política” precisa ser relativizado
56

. 

Com o novo presidente, as reformas continuaram avançando e o ritmo cauteloso 

que prevaleceu até então foi acelerado e ganhou outro dinamismo. Menos de seis meses 

após assumir o poder, o governo Figueiredo aprovou a lei nº 6.683, de 28 de agosto de 

1979, conhecida como Lei da Anistia, e que representou um marco histórico primordial 

no processo da abertura. 

Segundo Paulo Abrão e Marcelo Torelly, 

 

O movimento em favor da aprovação de uma anistia aos perseguidos 

políticos já é presente desde o início do Golpe, mas se fortalece entre os anos 

de 1974 e 1975, liderado pelas mulheres. Após o momento mais crítico da 

repressão, as mães de filhos mortos, as viúvas de maridos vivos, os familiares 

de desaparecidos, dos presos e exilados políticos, ocupam a arena pública em 

busca de liberdade e notícias para seus entes
57

. 

 

O grito de “anistia ampla, geral e irrestrita” se tornou uma das principais 

bandeiras das forças progressistas que voltavam às ruas na luta pela redemocratização. 

O posicionamento desses grupos era claro e foi expresso textualmente na carta de 

princípios publicada pela seção paulistana do Comitê Brasileiro pela Anistia, no mês de 

julho, onde estava escrito que o principal objetivo do movimento era “a imediata anistia, 

ampla, geral e irrestrita a todos os presos e perseguidos políticos, não extensiva aos 

agentes da repressão
58

”. 

O governo absorveu a reivindicação pela anistia em seus próprios termos e deu 

sequência ao seu projeto de transição. Em junho de 1979, Figueiredo encaminhou ao 

Congresso Nacional um projeto de anistia que não contemplava os “condenados pela 

prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal”, ao mesmo tempo 

em que criou a categoria de “crimes conexos” para absolver os militares que praticaram 

a tortura. Na prática, isso significava que os membros da resistência e da luta armada 

que tivessem sido alcançados pela polícia continuariam presos e os violadores com 

patentes militares permaneceriam protegidos e intocados. 
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O MDB apresentou, sem sucesso, uma série de emendas tentando modificar os 

termos essenciais da lei. Mas a preocupação com possíveis retaliações fez com que o 

governo tornasse a lei de anistia uma espécie de pedra fundamental sobre a qual se 

construiria o pacto da transição. Mesmo que as forças armadas estivessem internamente 

divididas e a abertura não fosse uma unanimidade, os militares não permitiriam a 

apuração e a condenação dos crimes. A anistia seria o “marco jurídico fundante da 

redemocratização
59

”, pois ela garantiria a imunidade da corporação como um todo. 

O possível reconhecimento oficial das violações cometidas nos “porões” abriria 

margem para uma condenação mais ampla, comprometendo também os ideólogos 

responsáveis pelo aparelhamento do regime. A conclusão de Carlos Fico vai justamente 

nessa direção quando o autor diz que 

 

O caráter sibilino da referência aos crimes conexos não encobria apenas a 

inclusão dos torturadores, mas abrangia todos os crimes praticados pelos 

militares por motivação política, inclusive aqueles que afrontaram o 

ordenamento jurídico brasileiro com as diretrizes secretas que criaram o 

sistema de repressão – ordens emanadas dos gabinetes de oficiais generais
60

. 

 

Desse modo, acabou prevalecendo a proposta governista de “uma anistia 

recíproca que enfatizava a fórmula do esquecimento dos atos repressivos cometidos no 

passado
61

”. Não obstante todos os protestos, a consciência aguda da desproporção de 

forças levou a maioria dos setores progressistas a encarar a aprovação da lei de forma 

pragmática. Afinal, apesar dos seus limites evidentes, ela permitiria o retorno de antigas 

lideranças políticas de oposição à ditadura, dando novo fôlego à luta contra o 

autoritarismo. 

Segundo Carlos Eduardo Sarmento, a anistia sancionada pelo regime significou 

uma tentativa de “aprofundar as contradições que marcavam a oposição, ao saturar o 

campo oposicionista com novos atores e, consequentemente, novas propostas
62

”. 

Seguindo essa estratégia, apenas quatro meses após a aprovação da anistia foi aprovada 

a lei nº 6.767, de 20 de dezembro de 1979, que pôs fim ao bipartidarismo estabelecido 

desde 1965 e abriu caminho para as articulações que reorganizaram o quadro partidário 

nacional. 
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Corroborando a tese de Sarmento, Américo Freire salienta que naquele momento 

o governo federal buscou promover a dispersão da oposição concentrada no MDB 

optando por um sistema pautado num tipo de “pluripartidarismo moderado
63

”. O regime 

apostava que a fragmentação partidária e as disputas por espaço enfraqueceriam as 

resistências e permitiriam aos militares operar uma transição controlada. 

De fato, as reformas de 1979 encerraram o artificialismo da polarização entre 

Arena e MDB, promoveram a “externalização dos conflitos intrapartidários e, por fim, o 

esfacelamento da oposição em diversas siglas
64

”. Assim sendo, com o fim do 

monopólio oposicionista do MDB, surgiram novas legendas e toda a classe política 

passou a se movimentar tendo em vista as eleições gerais de 1982. 

Entretanto, a expectativa do regime de conseguir comprometer o potencial 

eleitoral do MDB não se confirmou, pois os grupos que controlavam o partido se 

mostraram em condições de reunir uma numerosa bancada nas duas casas do Congresso 

e rivalizar com o Partido Democrático Social (PDS), herdeiro da Arena, em número de 

governadores eleitos, apresentando uma votação muito expressiva no primeiro pleito 

livre realizado no país num período de vinte anos. 

Na prática, apesar de seis partidos estarem habilitados para disputar as eleições, 

a primeira consulta popular acabou reproduzindo a tendência “plebiscitária” das 

eleições anteriores com MDB e PDS acumulando a quase totalidade dos votos 

depositados
65

. Isso se deveu, em grande medida, ao pacote eleitoral aprovado pelo 

governo Figueiredo e que estabeleceu a regra do voto vinculado. O novo dispositivo 

determinava que apenas os votos que demonstrassem “coerência partidária” seriam 

considerados válidos
66

. 

Segundo Cristina Buarque de Hollanda, essa medida “gerava a obrigatoriedade 

de todos os partidos apresentarem candidatura para todos os cargos em disputa, o que 

demandava uma articulação política na maioria dos casos inexistente
67

”. Com exceção 

do MDB e do PDS, os partidos recém fundados não dispunham da estrutura necessária 

para cumprir essa exigência de forma satisfatória. 
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Como consequência dessas circunstâncias, as bancadas federais, tanto da 

Câmara dos Deputados, quanto do Senado Federal, continuaram dominadas pelas siglas 

mais conhecidas e mais enraizadas no imaginário dos eleitores. Dos 479 deputados 

eleitos, 435 eram do PDS ou do MDB, enquanto 24 dos 25 senadores também faziam 

parte desses partidos. No nível local, as disputas pelas casas legislativas e pelos 

governos dos estados seguiram a mesma lógica, e MDB e PDS elegeram 21 dos 22 

governadores
68

. 

A grande exceção foi o desempenho do Partido Democrático Trabalhista (PDT) 

no Rio de Janeiro. Impulsionado pela liderança carismática de Leonel Brizola, que se 

consagrou governador do Estado numa vitória improvável, o partido conseguiu eleger a 

maior bancada da assembleia estadual, ocupando 24 dos seus 70 lugares, e emplacar o 

nome de Saturnino Braga na única vaga em disputa para o Senado Federal
69

. 

A vitória do PDT foi, efetivamente, um grande triunfo de Brizola, que se 

destacou como o grande vencedor daquelas eleições. Após um início de campanha 

pouco auspicioso, no qual o partido figurava em último lugar na preferência dos 

eleitores, o experiente político gaúcho foi capaz de reverter todas as expectativas e 

alcançar o sucesso depois de uma campanha surpreendente
70

. 

Segundo João Trajano Sento-Sé 

 

A capacidade privilegiada de arrebatar multidões, o poder mágico de fazer-se 

ouvir e ter crédito junto ao eleitorado se confirmavam e superavam todas as 

expectativas. Brizola confirmava ser de fato o líder capaz de conduzir um 

partido de massas ao poder. Naquele momento, ele era maior que o próprio 

partido
71

. 

 

Após um longo período de autoritarismo, o PDT procurou se apresentar como a 

legenda capaz de atender aos anseios de ruptura com a ordem anterior e aplacar o 

sentimento de insatisfação difundido pelo Rio de Janeiro ao encampar demandas antigas 

de grupos sociais historicamente marginalizados. Nesse contexto, o governo Brizola se 

iniciou com um clima de grande expectativa e o velho líder da esquerda, amplamente 

reconhecido como “inimigo nº 1” da ditadura em razão do seu passado de combate 
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frontal ao regime, assumiu também a condição de protagonista da nova conjuntura ao 

promover a experiência mais ambiciosa do processo da redemocratização brasileira. 

 

1.2 O retorno de Brizola, o Rio de Janeiro no contexto da redemocratização e as 

eleições de 1982 

 

As discussões sobre a anistia e o retorno das lideranças que estavam no exílio 

causaram grande agitação não somente entre as parcelas mais politizadas da sociedade 

civil, mas também entre as diferentes facções militares que guardavam posições 

conflitantes sobre o tema. No meio desses debates, o nome que despertou maiores 

controvérsias foi o de Leonel Brizola. Seu passado “incendiário” no Partido Trabalhista 

Brasileiro (PTB), seu histórico de “radicalismo” político e sua associação direta com 

João Goulart faziam dele persona non grata pelos setores mais “duros” da caserna. 

Na década de 1960, Brizola havia sido o responsável pela Campanha da 

Legalidade, que garantiu a posse do seu cunhado, Jango, após a renúncia de Jânio 

Quadros. A mobilização civil e militar decorrente dessa iniciativa contribuiu 

diretamente para derrubar o veto dos ministros das Forças Armadas que eram contrários 

à posse de Goulart, e garantir que a linha sucessória fosse respeitada. Logo após o golpe 

de 1964, Brizola mais uma vez tentou organizar a resistência em defesa da ordem 

democrática, porém, sem sucesso. 

Já no exílio, em 1965, ele esteve à frente do Movimento Nacionalista 

Revolucionário (MNR), “organização criada para agrupar militares de baixa patente 

expulsos das Forças Armadas, políticos e outras lideranças de movimentos sociais 

próximos ao ex-governador, todos exilados no Uruguai
72

”. Com apoio de Cuba, que 

oferecia suporte financeiro e treinamento militar, o grupo se preparou para deflagrar o 

primeiro foco guerrilheiro de combate à ditadura. 

Em agosto de 1966, um grupo pequeno, formado quase exclusivamente por 

militares expurgados pela Operação Limpeza
73

, se instalou no alto da Serra do Caparaó, 
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na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais com o intuito de preparar “a reação 

nacional contra o regime”.  Essa experiência, contudo, se mostrou um equívoco. Sem 

um plano definido e com estrutura precária, os guerrilheiros ficaram isolados em um 

ambiente inóspito e não conseguiram realizar nenhuma operação. Em abril de 1967, eles 

foram descobertos e presos pela polícia mineira sem oferecer nenhuma resistência
74

. 

O sistema de espionagem do Estado brasileiro, em colaboração com o governo 

uruguaio, rapidamente descobriu o envolvimento de Brizola na tentativa de insurreição, 

incluindo suas conexões com Fidel Castro. Ele foi denunciado na condição de 

“organizador do movimento subversivo” e condenado a nove anos de prisão pela justiça 

brasileira junto com os homens encontrados no Caparaó
75

. 

Como se encontrava fora do país, Brizola jamais cumpriu sua pena, mas o 

fracasso da iniciativa fez com que ele reconsiderasse sua linha de atuação. A 

consciência prática da implausibilidade de um levante armado, combinado ao aumento 

contínuo da vigilância sobre seus passos no Uruguai, fizeram com que o ex-governador 

gaúcho desistisse da via conspiratória
76

. Dali em diante, ele adotou uma estratégia mais 

convencional de articulação retomando contatos com correligionários do antigo PTB e 

recebendo visitas de membros do MDB que de alguma forma estavam dentro da sua 

esfera de influência
77

. 

No entanto, a partir de 1968 o panorama político uruguaio entrou em franca 

deterioração. Esse processo ganhou força em 1972 e, em 1973 foi dado um golpe de 

estado. Nesse cenário, verificou-se “o estreitamento das relações repressivas entre as 

autoridades policiais uruguaias e brasileiras”, o que representou “uma maior supervisão 

dos exilados brasileiros no Uruguai a pedido do Brasil
78

”. 

Nos anos seguintes, com a morte dos três membros mais proeminentes da Frente 

Ampla – Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda –, Brizola se consolidou 

como a principal liderança no exílio e o político mais estigmatizado pelo regime militar. 

Em 1977, o ministro do Exército, Sílvio Frota, interveio junto à ditadura uruguaia para 
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que Brizola fosse expulso do país por “violação da norma do direito de asilo” depois de 

treze anos residindo entre as cidades de Atlântida e Montevidéu
79

. 

Cada vez mais preocupado com sua integridade física, ele apelou à recém 

implementada política de direitos humanos do governo Jimmy Carter para solicitar 

apoio na embaixada norte-americana no Uruguai. Seu pedido foi atendido e pouco 

tempo depois expediram um visto de trânsito para que ele pudesse embarcar em direção 

aos Estados Unidos junto com sua família. No fim, permaneceu no país apenas alguns 

meses antes de viajar para Portugal, onde viveu os últimos momentos do seu exílio
80

. 

Dessa forma, quando a anistia foi sancionada contemplando Brizola e outros 

nomes como Miguel Arraes e Luiz Carlos Prestes, considerados subversivos perigosos 

nos círculos mais ideológicos do Exército, ela foi recebida com desaprovação por uma 

parcela significativa da oficialidade, sobretudo aquela pertencente aos órgãos da 

comunidade de informações e segurança. 

Esses grupos, que já se sentiam prejudicados com a proposta de liberalização 

defendida por Geisel, pois ela significava a perda das posições de poder conquistadas 

após a radicalização das ações repressivas empreendidas no pós-AI-5, passaram a temer 

também um eventual “revanchismo” por parte dos políticos perseguidos pelo regime 

depois que a normalidade institucional fosse reestabelecida
81

.  

Percebendo que o projeto da abertura seguia de maneira firme e que o retorno 

das lideranças históricas constituía um ponto de inflexão nesse processo, a insatisfação 

desses grupos se manifestou principalmente através de atentados a bomba realizados 

com o intuito de instaurar um clima de tensão política, incriminar as organizações de 

esquerda e reverter o andamento da transição. Segundo levantamento feito pelo jornal O 

Globo, entre agosto de 1979, quando a anistia foi aprovada, e abril de 1981, quando 

ocorreu o ataque frustrado ao Riocentro, aconteceram 28 atentados somente na cidade 

do Rio de Janeiro
82

. 

Esse último episódio acabou entrando para a história como um marco da 

decadência do regime, contribuindo para degradar ainda mais a imagem pública do 
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Exército e acelerar o processo de redemocratização que ganhou nova dinâmica com os 

preparativos para as eleições de 1982. 

Brizola, de sua parte, ainda em seu exílio português, já havia começado “a pôr 

de pé seu partido”. Em 1979, antes de retornar ao Brasil, ele reuniu centenas de 

trabalhistas em um congresso que foi pensado para ser uma cerimônia de relançamento 

do PTB e promover debates sobre “o necessário aggiornamento do partido” buscando 

um equilíbrio entre sua tradição nacional-estatista e uma abordagem mais plural das 

questões sociais de acordo com os valores do socialismo democrático europeu
83

. 

Nesse evento foi publicado o manifesto de fundação do “novo trabalhismo”, um 

documento conhecido como Carta de Lisboa, no qual foram resumidos os valores e os 

princípios essenciais do partido que estava sendo estruturado. No texto, Brizola e seus 

companheiros declaravam seu compromisso com os valores da democracia e 

ressaltavam seu engajamento na “luta a favor da justiça contra a opressão” e na defesa 

dos “interesses dos oprimidos, dos marginalizados e de todos os trabalhadores 

brasileiros
84

”. 

A Carta asseverava a necessidade de realização urgente de "reformas 

institucionais" capazes de ampliar as bases democráticas do regime político brasileiro e 

reduzir as imensas desigualdades existentes no país. Além dos problemas da censura aos 

meios de comunicação, da reforma agrária, da legislação trabalhista e da distribuição de 

renda, a Carta abordava o problema da violência estatal e a questão dos direitos 

humanos por uma perspectiva pioneira e muito mais inclusiva. 

Ao denunciar as inseguranças produzidas pela vigência da “ideologia de 

segurança nacional” o documento não mencionava apenas as violações cometidas contra 

militantes políticos. A violência contra os “cidadãos comuns” também era enfatizada e 

havia um reconhecimento explícito de que a “expansão da brutalidade” incidia de 

maneira ainda mais cruel sobre “as camadas mais pobres da população
85

”. Desse modo, 

Brizola e seus aliados definiram naquele encontro que a luta em defesa da restauração 

dos direitos e da cidadania dos perseguidos políticos deveria estar associada à defesa 
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dos direitos básicos de todos os cidadãos, especialmente os mais pobres e vulneráveis, 

historicamente excluídos da “sociedade formal
86

”. 

O texto propunha ainda a “busca por formas mais eficazes de se fazer justiça” a 

segmentos “explorados” da população brasileira, como os indígenas, os negros e as 

mulheres, sugerindo que deveriam ser criados mecanismos específicos de proteção e 

valorização dos direitos desses sujeitos para que eles pudessem também exercer sua 

cidadania de maneira concreta. Ao analisar o fenômeno do “brizolismo
87

”, Sento-Sé 

afirmou que Brizola e seus apoiadores elaboraram um discurso conscientemente voltado 

para os mais pobres, com enfoque especial sobre moradores de favelas e outras 

periferias urbanas. Segundo o autor, ao construir seu discurso pautado numa espécie de 

universalização dos direitos humanos, Brizola se tornou “o principal responsável pela 

incorporação desses segmentos ao debate político-partidário no período pós-1979
88

”. 

 Essa proposta de ampliação do debate sobre direitos humanos encontrou uma 

ressonância especial no Rio de Janeiro, cidade que Brizola escolheu para retomar sua 

carreira política. No final dos anos de 1970 a população fluminense começou a sentir 

mais intensamente o aumento nos índices de criminalidade em várias regiões do estado. 

Enquanto na capital eram registados níveis cada vez mais elevados de “violência 

aquisitiva
89

”, os municípios localizados na Baixada Fluminense, gozavam de péssima 

reputação por apresentarem altas taxas de homicídios e estarem entre as áreas mais 

violentas da América Latina
90

. 

Nesse contexto, as agências de segurança enfrentavam uma grave crise. O então 

governador Chagas Freitas sofria com denúncias frequentes de abusos de autoridade e 

violações cometidas por policiais. Organizações da Igreja e da sociedade civil, como a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Associação Brasileira de 

Imprensa (ABI) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestavam-se 

publicamente contra os excessos e os desmandos praticados por agentes públicos 
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durante incursões e supostos conflitos com criminosos
91

. A imagem pública da Polícia 

Militar, corporação responsável pelo policiamento ostensivo, era de uma instituição 

ineficiente, violenta e despreparada para lidar com o problema da segurança pública. 

Assim, quando as eleições de 1982 finalmente chegaram, Brizola foi o único dos 

cinco candidatos envolvidos no pleito que buscou articular a pauta da segurança pública 

a um projeto mais amplo e inovador orientado para a promoção dos direitos humanos. 

Enfatizando a necessidade de se "ir às causas sociais" da violência urbana, o líder do 

PDT apontava a urgência em se “estabelecer critérios de atuação do Estado e de seus 

órgãos de segurança que tivessem como princípio o entendimento de que todos os 

indivíduos, independentemente de cor e classe social, deveriam ser igualmente tratados 

como cidadãos
92

”. 

Nesse sentido, além de uma mudança no modelo de atuação da polícia, Brizola 

defendeu iniciativas paralelas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores das favelas, como o fim da política de remoções patrocinada pelo governo 

Chagas Freitas, o reconhecimento jurídico dos barracos como residências e a supressão 

das práticas de "pé-na-porta", que marcaram o comportamento policial nos bairros 

pobres e nas áreas favelizadas durante a ditadura. 

Paralelamente, ele prometeu que investiria recursos em caráter prioritário para a 

área da educação procurando criar unidades de ensino em tempo integral. O projeto dos 

Centros Integrados de Educação Pública, os CIEP's, idealizado pelo candidato a vice-

governador Darcy Ribeiro, era apresentado também como uma alternativa para a 

prevenção da violência urbana partindo da ideia de que a extensão da educação escolar 

ao conjunto da população infantil do estado funcionaria como "antídoto para os efeitos 

mais perversos do ócio e da ignorância", tirando crianças e adolescentes de uma 

situação de vulnerabilidade social
93

. 

O esgotamento do regime na esfera federal também se refletia na rejeição ao 

“chaguismo” na política fluminense. Chagas Freitas chegava ao fim do seu mandato 

profundamente desgastado perante a opinião pública com críticas de ordem política e 

econômica. A baixa aprovação do seu governo fez com que os outros candidatos, por 
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mais conservadores que fossem, também apostassem na construção de uma identidade 

oposicionista como estratégia para viabilizar suas campanhas rumo ao Palácio 

Guanabara
94

. 

O domínio clientelista que ele exercia sobre o MDB local e sobre o poder 

legislativo estadual geravam uma contestação crescente por parte de determinados 

setores da população que, animados pelos ventos da abertura, demandavam maior 

participação nas decisões políticas. Por outro lado, do ponto de vista econômico, um dos 

maiores desafios impostos ao governo chaguista no percurso da transição democrática 

foi a crise decorrente do processo de fusão que criou o novo estado do Rio de Janeiro 

em 1º de março de 1975. 

De acordo com Marieta de Moraes Ferreira, desde o início de sua gestão Chagas 

Freitas se preocupou em atender as demandas dos municípios fluminenses através da 

alocação de verbas e recursos públicos para os chefes locais. No entanto, 

 

“(...) a fusão onerou o município do Rio de Janeiro com os novos gastos 

necessários à instalação dos diversos órgãos de sua prefeitura, cujos 

orçamentos se mostravam deficitários, ao passo que o governo do novo 

estado encontrava suas contas comprometidas com obras e com custeio de 

sua máquina administrativa
95

”. 

 

   O governo ainda esperava poder contar com alocação de verbas federais, mas a 

política de contenção financeira implementada pelo executivo nacional com vistas a 

combater a inflação reduziu o volume dos repasses e afetou negativamente a 

desequilibrada economia estadual
96

. Desse modo, o projeto de fusão promovido por 

Geisel, cujo objetivo supostamente seria o de favorecer a criação de um “novo polo 

dinâmico de desenvolvimento” na região, não só não cumpriu sua finalidade, como 

concorreu para o estabelecimento de uma crise econômica e administrativa com 

consequências de longo prazo
97

.   

Esses elementos contribuíram para formar um cenário eleitoral complexo para 

1982, já que a conjuntura apontava para o enfraquecimento da polarização herdada dos 

tempos do bipartidarismo. O candidato do PDS sofria com a alta rejeição ao regime 

militar, ao passo que o postulante da oposição tradicional, o MDB, tinha seu potencial 
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de voto comprometido pela sua vinculação a um governo com aprovação baixíssima. 

Essas condições peculiares criavam uma atmosfera social mais receptiva para propostas 

de transformação, abrindo maiores possibilidades de sucesso para candidaturas 

alternativas. 

Nesse ambiente político o processo eleitoral teve um início cambiante, sem 

protagonistas definidos, e marcado principalmente por um sentimento anti-continuísta 

bastante disseminado. Brizola largou em terceiro na preferência dos eleitores, com 

apenas 5,4% das intenções de voto, mas, em teoria, sua performance era prejudicada por 

uma decisão da justiça eleitoral que, em 1980, pouco tempo após aprovação da anistia, 

concedeu o direito de registro da legenda PTB ao grupo político de Ivete Vargas, 

sobrinha-neta de Getúlio e figura da confiança do general Golbery do Couto e Silva. 

Assim, sem sua sigla histórica, Brizola precisou reunir esforços para construir 

um novo partido de matriz trabalhista com uma eleição de grande magnitude já em seu 

horizonte próximo. Nessas circunstâncias, faltando cerca de seis meses para o dia da 

votação, o PDT aparecia em último lugar entre as legendas mais populares no estado do 

Rio de Janeiro, com apenas 3,6% do apoio do eleitorado, enquanto o PTB figurava na 

outra ponta da lista com mais de 32% da preferência dos eleitores fluminenses ouvidos 

pela pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE)
98

. 

Entretanto, conforme a campanha foi avançando, Brizola alcançou bom 

desempenho nos debates de rádio e televisão e conseguiu se destacar perante seus 

adversários. Com sua personalidade sabidamente carismática, ele salientou o caráter 

independente e popular da sua trajetória política e buscou reivindicar para si a imagem 

de “único oposicionista sem cumplicidade”. Através do seu histórico de combatividade, 

e do seu discurso “fundado no repúdio tanto à conjuntura estadual quanto à nacional” o 

líder pedetista procurou canalizar os anseios da população fluminense por mudança
99

. 

Com uma oratória inflamada, Brizola nacionalizou as pautas de discussão e 

soube se colocar como um fator de reorientação no campo político do Rio de Janeiro. 

Seguindo os princípios da Carta de Lisboa, ele dialogou diretamente com as camadas 

mais humildes da população, assumiu compromissos com o movimento negro e 

conquistou grande apoio nas áreas populares da capital em razão do seu discurso 
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favorável à luta pela regularização das moradias construídas em loteamentos irregulares. 

Essa relação mais imediata com diferentes setores da sociedade civil converteu o 

“brizolismo” em um fenômeno de massas que atraiu a atenção dos eleitores indecisos e 

produziu “alto nível de engajamento de cidadãos tradicionalmente afastados da prática 

política
100

”. 

No fim das contas, Brizola confirmou seu lugar como principal nome da 

oposição e superou seus concorrentes ficando em primeiro lugar com mais de um 

milhão e setecentos mil votos, perfazendo 34,17% dos votos totais, sendo o líder na 

preferência popular em 69 dos 92 municípios fluminenses. O segundo lugar ficou com 

Moreira Franco, do PDS, com pouco mais de 30% dos votos depositados. Na sequência, 

vieram Miro Teixeira, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 

Sandra Cavalcanti, do PTB e Lysâneas Maciel, do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Uma vez eleito, o novo governador foi fiel aos referenciais ideológicos que 

guiaram sua estratégia política e procurou cumprir suas promessas de campanha 

privilegiando programas em benefício das classes mais empobrecidas. Na esfera da 

educação, os Centros Integrados de Educação Pública (CIEP‟s) se tornaram uma grande 

bandeira da administração estadual, oferecendo formação de qualidade e diversos 

serviços voltados para o bem estar social dos jovens das periferias fluminenses. Na área 

da habitação, um programa importante foi o “Cada família, um lote”, que pretendia doar 

um milhão de lotes de terra a famílias de baixa renda e regularizar 400 mil deles já 

ocupados em favelas e zonas rurais do estado. Dessa maneira, Brizola ratificava 

paulatinamente o caráter da sua gestão pautado no paradigma da inclusão e da 

cidadania
101

. 

No campo da segurança pública, essa orientação se refletiu em uma política de 

ruptura com as práticas e procedimentos legados pela ditadura. Nesse contexto, o 

principal foco da intervenção de Brizola foi a Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro (PMERJ), corporação mais identificada com o regime e alvo da maior parte das 

críticas veiculadas na imprensa em razão do seu comportamento feroz e arbitrário. O 

ponto de partida da reformulação institucional foi a criação de uma nova estrutura 

organizativa mais compatível e em sintonia com a ordem democrática que se almejava 

realizar. 
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Brizola extinguiu a antiga Secretaria de Segurança Pública (SSP), órgão que 

operava sob a influência imediata do aparelho repressivo, e promoveu a Polícia Militar à 

categoria de Secretaria de Estado, rompendo com a tradição consagrada que 

subordinava a corporação policial ao dirigismo do Exército. Nesse novo arranjo, um 

policial de carreira da PM poderia aspirar ao comando da instituição, conferindo maior 

prestígio à sua oficialidade e afastando a polícia da hegemonia castrense. Além disso, na 

prática, a proposta defendida por Brizola transferiu a coordenação do comando das 

polícias para o governador e inaugurou, no Rio de Janeiro, a prática de orientação da 

força pública pelo poder político civil
102

. 

No entanto, apesar de estabelecer novos critérios de atuação a partir de diretrizes 

oficiais, Brizola necessitava encontrar um quadro técnico capaz de comandar a 

corporação e conduzir o trabalho internamente. A mudança nos parâmetros de 

funcionamento da polícia era vista como um aspecto central do novo governo e o cargo 

de comandante-geral da polícia militar representava uma posição estratégica. Dessa 

forma, um encontro chave nesse processo de renovação da PMERJ aconteceu entre o 

novo governador e o coronel PM Carlos Magno Nazareth Cerqueira, um oficial de 

grande reputação entre seus pares, com perfil progressista e distinções intelectuais. 

Cerqueira era um oficial negro, com raízes no subúrbio da zona norte e uma 

trajetória de destaque ocupando cargos importantes na alta hierarquia da PMERJ. Com 

experiência universitária e uma forte formação humanista, era reconhecido dentro da 

corporação como um homem de ideias e em seus últimos anos de carreira profissional 

vinha desenvolvendo uma série de reflexões teóricas problematizando as peculiaridades 

específicas do trabalho policial e pesquisando iniciativas promissoras no campo da 

prevenção criminal. 

O coronel via o contexto da redemocratização como uma oportunidade para a 

PMERJ sair da sombra do Exército e de sua filosofia militarista, e elaborar saberes e 

métodos próprios. Cerqueira acreditava que o resgate dos valores democráticos 

precisava ser acompanhado de uma proposta de alargamento do espaço da cidadania, e 

que a polícia deveria atuar tendo em vista a garantia dos direitos individuais de cada 

cidadão e não uma razão de Estado autoritária pautada na ideologia de segurança 

nacional. Em lugar da tradicional política de controle social baseada no arbítrio e na 
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repressão, ele propunha um policiamento estruturado sobre os conceitos de legalidade, 

prevenção e integração comunitária
103

. 

A natureza reformista das suas convicções parecia se harmonizar perfeitamente 

com o plano de desenvolvimento social pedetista. As afinidades eletivas entre o coronel 

e o governador apontavam uma convergência de princípios no sentido de definir um 

modelo de segurança pública baseado no respeito aos direitos humanos. Assim, 

enxergando a possibilidade de transformar suas ideias em políticas públicas efetivas, o 

coronel Nazareth Cerqueira aceitou a nomeação para os cargos de comandante-geral da 

PMERJ e secretário estadual de polícia militar, tornando-se responsável por traduzir as 

diretrizes políticas do governo em termos técnicos e dar contornos institucionais mais 

bem definidos ao projeto de modernização defendido por Brizola
104

. 

 

1.3 A trajetória profissional do coronel PM Carlos Magno Nazareth Cerqueira e 

seu percurso até o comando-geral da PMERJ 

 

No momento de sua indicação para o comando-geral da corporação, Nazareth 

Cerqueira contava 45 anos de idade, e mais de vinte anos de serviços prestados à polícia 

militar. Em sua cerimônia de investidura no cargo ele ressaltou que a transmissão de 

poder naquele momento não configurava um simples “ato rotineiro”, mas sim um 

“marco histórico”, posto que os policiais militares voltariam a comandar sua própria 

corporação. No entanto, Cerqueira não mencionou um fato de relevância ainda maior 

que revestia aquele momento com um simbolismo especial: pela primeira vez em mais 

de 150 anos de história, a polícia do Rio de Janeiro seria comandada por um oficial 

negro. 

Filho de pais imigrantes que vieram da Bahia para o Rio de Janeiro atrás de 

parentes, Carlos Magno Nazareth Cerqueira nasceu no bairro de Olaria, em 11 de 

setembro de 1937. Oriundo de um lar pobre, ele viveu uma infância e uma adolescência 

muito humildes, sendo marcado desde cedo pela consciência do racismo. Em 

depoimento dado em 1988 para o projeto Cem Anos da Abolição, realizado pelo Museu 

da Imagem e do Som (MIS), falando sobre suas origens Cerqueira disse que recebeu 

uma educação familiar rígida, com uma concepção voltada para uma permanente luta 
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pela sobrevivência. Seu pai, um homem pragmático, sempre alertou os filhos “para o 

peso do preconceito”, para “as dificuldades que teriam por serem negros e a necessidade 

de se empenhar ao máximo para sobreviver numa sociedade branca”
105

. 

Ainda na infância ele viveu as primeiras sensações de desconforto com sua 

condição de ser negro em um país de passado escravocrata. No colégio sofria com as 

brincadeiras de mau gosto dos colegas que o chamavam de “negro safado e neguinho 

moleque”, além de fazerem piadas com o fato de usar óculos. Essas experiências 

negativas na escola, onde fez poucos amigos, teriam contribuído para a formação da sua 

personalidade “tímida e retraída”. Quando jovem abria mão de conhecer garotas para 

estudar e se dedicar aos livros. Seus pais já haviam proibido algumas amizades com 

meninas brancas, e ele tinha medo de se apaixonar por alguém e “ser humilhado por ser 

negro
106

”. 

Na hora de escolher uma profissão a questão racial mais uma vez surgiu como 

um problema. Quando manifestou para a família seu desejo de ser padre, seu pai o 

desencorajou dizendo que não existia nenhum “padre preto” e que a Igreja não o 

aceitaria
107

. No fim, influenciado pela figura paterna, prestou concurso para a Escola de 

Formação de Oficiais (EsFO) da PMDF, em 1953, e foi aprovado. Iniciou o curso em 

1954 sendo o único negro entre os 28 alunos da turma
108

. 

Pouco tempo depois de entrar para a escola de formação, Cerqueira descobriu 

que a ordem classificatória das notas era utilizada como critério para conferir vantagens 

aos futuros oficiais. Numa estrutura hierarquizada como a da Polícia Militar, o 

desempenho escolar do aluno influía inclusive na atribuição de promoções. Habituado 

ao rigor e a disciplina no ambiente doméstico, Cerqueira se adaptou sem maiores 

dificuldades ao universo castrense e elaborou um programa de estudos intenso que 

permitiu a ele concluir o terceiro ano do curso, ocupando o primeiro lugar entre os 23 

aspirantes. 

Ele recebeu a espada de oficial em dezembro de 1956, das mãos do então 

presidente da República, Juscelino Kubitschek, que foi escolhido paraninfo da turma. 

Uma vez formado na EsFO e declarado aspirante a oficial, Cerqueira viveu suas 

primeiras experiências operacionais e demonstrou incômodo com o excesso de violência 
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empregado pelos seus colegas de farda. Sua primeira oportunidade no comando de uma 

tropa ocorreu no carnaval de 1957 e mesmo sob sua liderança a atuação da polícia foi 

marcada pelo uso desproporcional da força. Seu temperamento sereno e sua repulsa à 

violência faziam o jovem oficial questionar sua vocação. No depoimento para o MIS ele 

disse que suas primeiras experiências na rua fizeram com que ele se indagasse sobre seu 

futuro na corporação. Cerqueira se perguntava 

 

Será que não posso ser um bom policial sem usar de violência? A violência 

pesava. Ficava em conflito. Não gostava de saber que os soldados não 

gostavam da minha liderança. Achava que eu era covarde. Será que eles 

tinham razão? Será que eu tinha errado de profissão?
109

 

 

Em 1958 ele foi promovido ao posto de 2º tenente e foi transferido para a 

diretoria de intendência da polícia militar, onde ficou restrito às funções burocráticas e 

logísticas da corporação. Mesmo afastado do trabalho operacional, Cerqueira vivenciou 

situações conflituosas que alteraram a forma como ele via a própria instituição. Segundo 

escreveu posteriormente, 

 

(...) era tenente, nos idos de 1960 e por solicitação do tesoureiro da minha 

unidade, ficara de comprar uma peça para a viatura do quartel; pedira-me que 

trouxesse a nota fiscal, necessária para comprovação na contabilidade e para 

o meu reembolso. Comprada a peça, não mais me lembro da importância 

paga, embora lembre com bastante nitidez, que a vendedora perguntara-me se 

eu queria que constasse na nota o desconto efetuado; perplexo, perguntei-lhe 

se não seria obrigatório ficar registrado na nota fiscal o preço que realmente 

eu pagara; mais confuso fiquei quando a vendedora dizia-me que ficava ao 

meu critério; fiz constar o desconto na nota e para surpresa minha, ao contar 

ao tesoureiro toda essa história, ele assumiu a mesma posição da vendedora, 

dizendo-me que o que ele queria era a nota fiscal, pouco importando-se com 

o preço real da encomenda. Essa estória começou a inculcar-me algumas 

preocupações a respeito das transações comerciais e, sobretudo, da lisura 

delas. Verifiquei que se eu quisesse poderia ter levado vantagem na compra 

da peça, sem que houvesse nenhuma reprovação e qualquer possibilidade de 

descoberta e da consequente punição [...]. Isso soava para mim como um 

desafio, que eu resolvi enfrentar. Queria mostrar que não me corromperia 

trabalhando com dinheiro público e que não tinha preço. Jamais me 

venderia
110

. 

 

Assim, os primeiros anos de Cerqueira como policial militar foram marcados 

por problemas relacionados à violência e à corrupção, fazendo com que o jovem oficial 

se sentisse deslocado e cogitasse até mesmo abandonar a carreira. Porém, ele não se 
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resignou com a situação e, ao invés de desistir, resolveu lutar para criar seu próprio 

espaço dentro da polícia
111

. 

Ainda no início dos anos de 1960, já preocupado com a qualidade da sua 

formação, resolveu expandir seus conhecimentos e buscar aprimoramento intelectual 

fora da PM. Decidido a entrar para a universidade, Cerqueira desconsiderou o curso de 

Direito, escolha majoritária entre os policiais, e surpreendeu seus superiores ao se 

matricular no curso de Filosofia da Universidade da Guanabara. Na faculdade foi colega 

de turma de figuras notáveis, como o diplomata José Guilherme Merquior, e da 

pensadora Lélia Gonzalez. Diplomou-se em 1963, obtendo sua licenciatura em janeiro 

do ano seguinte. 

Em 1964, aos 27 anos, foi promovido a capitão. No mesmo ano foi dado o golpe 

de Estado que instaurou a ditadura militar. O novo regime realizou uma série de 

mudanças que marcaram profundamente o percurso institucional da corporação policial 

militar. Ainda durante a presidência de Costa e Silva, em julho de 1969, foi operada 

uma reforma autoritária no campo da segurança pública que extinguiu todas as guardas 

uniformizadas responsáveis pelo policiamento ostensivo e atribuiu essa função 

exclusivamente às polícias militares estaduais. 

O novo modelo definia a PM como uma força pública voltada para a 

manutenção da ordem através da subordinação a uma secretaria de estado de segurança. 

Por outro lado, a corporação também era destacada para missões de caráter militar na 

condição de integrante do sistema de segurança interna. Desse modo, as polícias 

militares passariam a atuar na segurança pública ao mesmo tempo em que continuariam 

sendo comandadas por oficiais do Exército sob a influência do ideário da guerra. O 

resultado prático dessa “fusão conceitual de “guerra” e “policiamento”” foi a 

“militarização da segurança pública”, e a consolidação de uma cultura de tolerância com 

a violação de direitos civis básicos no interior dos órgãos de segurança
112

. 

Em um contexto de arrocho e fechamento do regime, o jovem oficial Cerqueira 

ajustou-se às novas disposições para seguir com sua carreira, assim como tantos outros 

fizeram. Entretanto, apesar das circunstâncias um tanto sombrias, ele não deixou de lado 

seu espírito crítico e se manteve inquieto na busca por ferramentas teóricas que lhe 

permitissem um melhor entendimento acerca da atividade policial. Em julho de 1967 
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Cerqueira prestou exame de admissão para o curso de Psicologia da Universidade Gama 

Filho, vindo a se formar em 1971
113

. 

Ao longo da sua segunda graduação, o então capitão Nazareth Cerqueira 

incorporou novas influências às suas análises. A partir dos seus estudos nas áreas da 

psicologia social e da psicanálise, ele desenvolveu “sua primeira reflexão 

substancial
114

” no segundo semestre de 1968, quando defendeu sua monografia no 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO). O trabalho, intitulado Futuro de uma 

ilusão: análise psicossocial da PMEG, tinha como objeto de investigação o próprio 

CAO. 

Com uma escrita corajosa, Cerqueira teceu críticas contundentes à estrutura da 

corporação, procurou mostrar sua estagnação e a necessidade de se elaborar uma 

alternativa a mentalidade dominante. Para ele, o CAO, que poderia ser um instrumento 

de atualização dos oficiais, tinha como objetivo apenas a “manutenção de um mesmo 

sistema arcaico e obsoleto”. Decepcionado com a mediocridade do ambiente 

educacional que deveria preparar as lideranças policiais, ele escreveu que 

 

Até mesmo os novos, os novíssimos aspirantes com um ano e os velhíssimos 

com três são alcançados pela nuvem paralisante. O descontentamento azeda 

todas as camadas, mas ao invés de dinamizá-las para a mutação, estabiliza-as 

no conformismo fatal. É o podia-ser-pior a desarmar as intenções. O sonho 

que dormita em nossos corações dormita também na consciência de cada um: 

é construir uma PM que seja respeitada pelo público e que se respeite
115

. 

 

Em sua argumentação, Cerqueira destacou a urgência de reformas estruturais na 

PM, defendendo uma política de investimento na formação de lideranças esclarecidas e 

qualificadas capazes de conduzir um processo de revisão geral dos paradigmas 

instituídos. Nesse sentido, ele enfatizou a tarefa de se escolher um comandante com 

base nas suas virtudes intelectuais e na sua aptidão para manter a tropa motivada e 

comprometida com um projeto de renovação de valores. Para o autor, mais do que 

cultivar tradições do passado, a polícia militar deveria modificar alguns hábitos 

enraizados e elaborar um planejamento que a projetasse para o futuro. 

Como era de se esperar, a linguagem taxativa utilizada no trabalho provocou 

incômodo em parte da oficialidade, mas ainda que tenha despertado polêmicas e 
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agitações, a monografia foi aprovada pela banca e ele foi alçado o posto de Major. A 

partir de então, Cerqueira atingiu o círculo dos oficiais superiores e passou a “conquistar 

suas primeiras funções de confiança na corporação
116

”. 

Entre o final de 1968 e 1973, ele ocupou o cargo de chefe do setor de ensino da 

EsFO. Contudo, esse período foi marcado por uma intensa militarização do processo 

pedagógico e do avanço do pensamento jurídico na formação policial militar. Nos “anos 

de chumbo”, em meio a um contexto de autoritarismo aberto, o Exército exercia um 

controle cerrado das polícias e Cerqueira, sem autonomia, pouco pôde fazer para 

modernizar o sistema de ensino da escola. 

Ele acabou sendo removido da posição por entrar em conflito com um esquema 

de “favorecimento de alunos” ingressantes na EsFO que incluía o uso de diplomas 

falsos por parte de filhos de coronéis. Pelo seu rigor na apuração do caso, Cerqueira foi 

acusado de “criador de caso”, “subversivo” e “perseguidor
117

”. Como “castigo”, acabou 

transferido para o 18º Batalhão em Jacarepaguá. Lá, assumiu a chefia da 3ª Seção do 

Estado-Maior daquela Organização Policial Militar (OPM), sendo responsável pelo 

setor de Ensino e Instrução, tendo sua “primeira experiência de campo e em corpo de 

tropa
118

”. 

Não obstante o contexto relativamente adverso, a punição aplicada durou apenas 

quatro meses. Sua capacidade de trabalho e sua habilidade como administrador 

provavelmente chamaram a atenção do alto-comando da corporação, pois ao concluir o 

Curso Superior de Polícia e ser promovido ao posto de tenente-coronel no final de 1973, 

o general Adyr Fiúza de Castro indicou Nazareth Cerqueira para chefiar a 3ª Seção do 

Estado-Maior geral da PM
119

. 

Sua monografia do Curso Superior de Polícia (CSP), apresentada em novembro 

de 1973, levou o título de “Psicologia da corrupção” e, segundo Bruno Marques, 

marcou a consolidação do encontro entre o “oficial policial militar, graduado em 

psicologia com a chamada criminologia crítica”, sobretudo com a obra do jurista 

espanhol Manuel Lopez-Rey. De acordo com o pesquisador, aquele foi um momento 
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chave na trajetória de Cerqueira, no qual seria possível verificar um movimento de 

“profunda conversão intelectual
120

”. 

Apesar de continuar reconhecendo a importância da psicologia para a 

compreensão do fenômeno criminal, o então major percebeu que o diálogo com as 

ciências sociais e criminológicas poderiam oferecer elementos para interpretar não só o 

criminoso, mas também o crime e a criminalidade. A partir de então, não seria mais 

possível para ele “pensar uma proposta isolada de política criminal sem a articulação 

com os planejamentos econômicos e sociais
121

”. 

Em janeiro de 1974, Cerqueira começou suas atividades à frente da chamada 

PM/3. Na nova função, ele era responsável pela elaboração de todo o programa 

operacional do setor e pela política geral de ensino da corporação. Mesmo com uma 

série de limitações impostas pela fiscalização da Inspetoria Geral da Polícia Militar 

(IGPM), ele mobilizou esforços na busca por “uma melhor fundamentação para o 

trabalho policial”. Com o intuito de “fugir da literatura jurídica, dos regulamentos e 

manuais militares e dos textos de administração” que tinham primazia no processo de 

formação das PMs, Cerqueira procurou amparo na literatura internacional disponível e 

conheceu livros e autores que seriam fundamentais nas propostas que ele mesmo viria a 

desenvolver
122

. 

Ele ocupava a chefia da seção quando o então presidente da República, Ernesto 

Geisel, decretou a fusão entre o Estado da Guanabara e o Rio de Janeiro em 1º de julho 

de 1974, através da Lei Complementar nº 20. De acordo com o coronel Íbis Pereira, 

Cerqueira “participou ativamente dos arranjos internos necessários à complexidade de 

amalgamar as áreas operacionais de duas corporações diferentes transformadas numa 

única
123

”. Nascia um novo estado e ele estava contribuindo diretamente para a criação 

de uma nova polícia, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

A qualidade do seu desempenho garantiu a continuidade da sua ascensão 

profissional. Em maio de 1976, ele foi promovido ao comando do 4º Batalhão, em São 

Cristóvão, onde permaneceu até 1977. De lá, foi alçado ao comando do 19º Batalhão, 
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localizado em Copacabana, onde ficou apenas um semestre e saiu após ter que lidar com 

acusações de policiais envolvidos em execuções cometidas na Baixada Fluminense
124

. 

Baseado em suas experiências práticas no comando desses dois batalhões 

importantes, Cerqueira mais uma vez procurou organizar suas reflexões e escreveu o 

texto “A PM e as tensões sociais”. Nessa obra, ele tentou analisar o trabalho policial em 

um “ambiente social profundamente marcado por um clima de tensão”. Assim, sua 

produção intelectual se sofisticava à medida que ele acumulava conhecimento prático e 

o conjugava com suas leituras e pesquisas teóricas, abrindo novos caminhos e 

perspectivas nas discussões acerca do papel da polícia na sociedade fluminense. 

Nesse texto, o autor assumiu uma firme posição institucional e defendeu a 

corporação ante o aumento da criminalidade e os ataques da imprensa, sugerindo que a 

PM teria um papel limitado no controle da delinquência e que a sociedade civil deveria 

tomar para si maiores responsabilidades na produção da segurança pública. Segundo 

Cerqueira, sem o auxílio e o respeito da população, a polícia simplesmente não 

conseguiria cumprir sua missão constitucional. 

De acordo com Bruno Marques, esse foi o primeiro trabalho onde o oficial 

Cerqueira expôs suas ideias sobre prevenção com coparticipação da sociedade de forma 

mais detalhada, e foi também ao final desse ciclo de sua vida profissional que se 

consolidaria um traço marcante do seu percurso na PM dali por diante, “o 

questionamento das estruturas sociais que, segundo suas reflexões, geravam problemas 

no campo policial
125

”. 

Em 1978, apesar de seu nome ainda ser encarado com ressalvas em 

determinados círculos da oficialidade, ele foi escolhido para ser sub-chefe do Estado-

Maior da PMERJ. No ano seguinte, já bem colocado na estrutura de poder da alta-

hierarquia policial militar e com suas reflexões teóricas atingindo um ponto de 

maturidade mais elevado, Cerqueira se sentiu confortável para se envolver em sua 

primeira grande polêmica pública. 

 Em 22 de abril de 1979, Nazareth Cerqueira publicou o artigo “D. Sandra, a PM 

e os outros”, no jornal O Globo, no qual respondia as críticas feitas à polícia pela ex-

deputada Sandra Cavalcanti dias antes nas páginas do mesmo veículo. No seu texto, ele 

defendeu ferozmente a instituição e, com frases ácidas e cheias de ironia, disse que o 
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trabalho policial era uma atividade “técnico-profissional” e que os comentários tecidos 

pela detratora da corporação eram “hilariantes” e tinham “objetivo eleitoreiro”. Ao 

concluir seu raciocínio, ele ressaltou a importância da “função social da PM” e exigiu 

respeito e prestígio, pois somente com o apoio e o incentivo da sociedade a polícia teria 

força e legitimidade suficientes para enfrentar os delinquentes e criminosos com 

eficiência e correção
126

. 

Sandra Cavalcanti, por sua vez, respondeu aos ataques e, como consequência 

dessa controvérsia, Cerqueira foi preso e recolhido ao 4º Batalhão de São Cristóvão, 

onde ficou durante dez dias. O Clube de Oficiais da PMERJ organizou uma 

demonstração oficial de solidariedade declarando-se “em assembleia permanente” e 

visitas em apoio à postura de Cerqueira se tornaram frequentes
127

. De acordo com o 

coronel Ubiratan Ângelo, esse caso impactou de forma bastante positiva a carreira do 

então tenente-coronel. Segundo seu depoimento, a prisão, naquela conjuntura, teria sido 

vista internamente como um “mérito” que transformou um homem de ideias em uma 

verdadeira liderança
128

. 

Em agosto de 1981, Nazareth Cerqueira finalmente alcançou o posto máximo da 

corporação, sendo promovido a coronel. Na sequência, ele deixou o Estado-Maior e foi 

transferido para a diretoria de ensino, tendo sido investido na nova função pelo então 

comandante-geral, o coronel do Exército Nilton de Albuquerque Cerqueira, um oficial 

identificado com a linha dura do regime militar. 

Relatos dos coronéis Jorge da Silva e Ubiratan Ângelo dão conta de que essa 

transferência foi uma tentativa de limitar as ações de Cerqueira, uma vez que “na visão 

intramuros o cara da área de ensino é o cara que está lá largado” numa posição sem 

prestígio
129

. No entanto, Nazareth Cerqueira continuou trilhando o caminho da ascensão 

hierárquica. Uma crise na Secretaria de Segurança Pública do estado culminou na 

exoneração do comandante Nilton Cerqueira. 

Para o seu lugar foi nomeado o também coronel do Exército Edgard Pingarilho, 

indicado pelos chefes do SNI. Uma das primeiras medidas do novo comandante foi 

exonerar o chefe do Estado-Maior, coronel Fernando Pott, que havia sido um dos 

principais protagonistas da crise que se abateu sobre a pasta de segurança. Para 

substituí-lo, Pingarilho escolheu Nazareth Cerqueira, que assumiu o novo cargo em 
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fevereiro de 1982. Em sua nova posição, Cerqueira ganhou ainda mais visibilidade 

interna e se aproximou do topo do poder da corporação. 

Na sequência, a eleição de Brizola, que se confirmou em novembro daquele 

mesmo ano, provocou apreensão no meio militar e gerou incertezas no comando da 

PMERJ. Em 4 de fevereiro de 1983, o comandante-geral Edgard Pingarilho causou 

surpresa ao informar, por meio de uma declaração prestada pelo chefe do setor de 

relações públicas, major Jorge Affonso, que pretendia entregar o cargo até o início do 

mês seguinte, sem aguardar a posse do novo governo, marcada para o dia 15 de 

março
130

. 

A surpresa foi ainda maior quando Pingarilho antecipou sua saída e decidiu 

deixar o comando da polícia em 18 de fevereiro. Apesar da assessoria do coronel não ter 

oferecido maiores explicações quanto aos motivos da sua escolha, Sylvia Moretzsohn 

afirma que a “renúncia” representaria uma forma de protesto perante a eleição de 

Brizola
131

. O experiente político gaúcho sofria com grande rejeição entre os militares e 

era amplamente considerado como um inimigo da categoria. 

A fim de ilustrar o sentimento militar de antagonismo com relação a Brizola 

naquele período, o coronel Ubiratan Ângelo conta que no ano de 1978, quando ele 

frequentou a escola de formação da PMERJ, havia um exercício do estágio de 

contraguerrilha que se chamava “campo de concentração”, e no qual o general das 

tropas adversárias se chamava “Alozirb”, numa alusão ao nome de Brizola escrito ao 

contrário
132

. 

O coronel Pingarilho teria, inclusive, confidenciado a pessoas próximas que 

“nunca passaria o comando numa solenidade presidida por Leonel Brizola
133

”. Desse 

modo, ele pediu exoneração do cargo e indicou o seu chefe do Estado-Maior, o coronel 

PM Carlos Magno Nazareth Cerqueira, para comandar a Polícia Militar do Estado do 

Rio de Janeiro. Sua indicação foi aceita pelo então governador Chagas Freitas e 
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Cerqueira assumiu o comando interino da corporação numa cerimônia conduzida pelo 

secretário de segurança e general do Exército, Waldir Muniz
134

. 

Assim, quando o novo governador assumiu o poder, Nazareth Cerqueira já se 

encontrava no comando-geral da PMERJ. Brizola ainda não havia escolhido um nome 

para comandar a corporação e o clima de animosidade contra ele tornava essa tarefa 

especialmente delicada. Sem nenhum tipo de contato prévio, as partes se conheceram 

através de reuniões oficiais e as afinidades ideológicas entre Cerqueira e o “brizolismo” 

serviram para dar início a uma parceria em torno de uma proposta de revisão das bases 

doutrinárias e operacionais da instituição. 

O perfil político-racial de Cerqueira, sua trajetória profissional e sua origem 

popular também se coadunavam muito bem com a proposta pedetista de valorizar 

quadros e lideranças “com as cores locais”, dentro da formulação chamada por Brizola 

de “socialismo moreno
135

”. Dessa forma, Cerqueira acabou caindo como uma luva na 

composição do alto escalão do governo. Como ele já havia sido aceito pela IGPM, 

Brizola não precisou submeter outro nome para aprovação do Exército. O governador, 

portanto, apenas efetivou Cerqueira no cargo e o nomeou para chefiar a recém-criada 

Secretaria Estadual de Polícia Militar. 

Nazareth Cerqueira foi confirmado no comando-geral da PMERJ em 19 de abril 

de 1983 e assumiu uma posição de protagonismo no processo de transição democrática 

no Rio de Janeiro, tornando-se responsável por encabeçar uma experiência inovadora no 

campo da segurança pública. Ele ganhou destaque na arena político-institucional ao 

promover mudanças profundas nos padrões procedimentais da PM, a fim de criar uma 

“nova polícia” e um “novo policial” mais compatíveis com as demandas de uma 

sociedade democrática. 

Para compreendermos melhor o significado do seu projeto e o alcance das 

reformas pretendidas é necessário retroceder um pouco para conhecermos melhor o 
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histórico da corporação em análise e avaliarmos o seu desenvolvimento desde sua 

criação até os anos do regime militar sempre com foco direcionado para o processo de 

formação dos quadros policiais do ponto de vista da sua preparação técnica e ideológica. 

Dessa maneira, vamos acompanhar a evolução da profissionalização dos policiais 

militares através do tempo tendo como fio condutor a escola de formação de oficiais, o 

principal espaço de formação da oficialidade dirigente da instituição. 
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Capítulo 2 - A Polícia Militar carioca e o regime republicano 

 

Ao longo do século XX, a polícia do Rio de Janeiro desenvolveu e consolidou 

uma série de características e práticas que atravessaram as décadas e que ainda hoje tem 

forte impacto sobre a identidade da instituição. Em sua trajetória bicentenária, a polícia 

carioca passou por diversas transformações e tentativas de adaptação a novos contextos 

históricos. Em seus primórdios, no período colonial (1809-1821), o trabalho policial 

abrangia “funções muito mais amplas do que as que conhecemos hoje”, sendo 

responsável por questões como “abastecimento de carnes e a construção de fontes”, pois 

estes eram problemas que, de modo amplo, diziam respeito ao “sossego público
136

”. 

Durante a vigência do Império, entretanto, o trabalho policial esteve estreitamente 

relacionado com a ordem escravocrata e era empregado fundamentalmente com o 

intuito de proteger o patrimônio das elites agrárias, garantir a proteção das autoridades 

políticas e econômicas que circulavam pela capital e manter as ruas livres de 

comportamentos que as elites consideravam “deploráveis e ameaçadores”
137

. 

O advento da República, já na virada para o século XX, colocou para os policiais 

o problema da qualificação profissional. Numa nova ordem política, a polícia buscava 

se afirmar como “a única agência encarregada de estabelecer a ordem no espaço urbano 

através do uso legítimo da força”. Havia uma disputa entre a polícia e o Exército pelo 

“direito de policiar a cidade” num momento em que as Forças Armadas eram uma 

instituição relativamente popular e a polícia era vista pela população com antipatia e 

desconfiança. Então, com o intuito de conquistar maior legitimidade perante a sociedade 

carioca, a polícia passou por sucessivas reformas que tentaram “incluí-la na 

modernidade da chamada „polícia científica
138

‟”. No entanto, esse processo teve alcance 

limitado e, de acordo com o historiador Marcos Bretas 

(...) o policial (civil ou militar) do período não pode ser visto como um 

profissional no exercício de sua atividade, mas sim como um simples 

empregado de uma agência de Estado, ali colocado pelas contingências do 

mercado de trabalho
139

. 
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Não obstante as disputas e rivalidades existentes entre o Exército e as polícias 

militares nos primeiros anos da República, diversos incidentes ocorridos entre o fim do 

século XIX e o início do século XX explicitaram falhas e fraquezas das Forças Armadas 

brasileiras, como as “custosas vitórias nos conflitos de Canudos (1896-1897) e do 

Contestado (1912-1916)”. Como maneira de fortalecer a tropa e prover uma nova fonte 

de recursos para as forças combatentes nacionais, tomou-se a iniciativa de se 

transformar as forças militares estaduais em reservas do Exército
140

. 

O decreto nº 11.497, de 23 de fevereiro de 1915, remodelou o Exército Nacional 

e introduziu a ideia de que as forças do Exército compreenderiam “o conjunto de 

homens armados, instruídos, organizados e mantidos pela Nação para sua defesa”, e 

essas forças seriam compostas pelo efetivo da ativa do Exército e suas “reservas” que 

seriam incorporadas em caso de necessidades específicas
141

. Em seguida, a lei nº 3.216, 

de 3 de janeiro de 1917, definiu que a Brigada Policial do Distrito Federal (BPDF) 

passaria a constituir força auxiliar do Exército e estabeleceu um quadro de dupla 

subordinação simbólica das polícias militares às autoridades estaduais e ao comando do 

Exército.
142

 

Em 1920 foi aprovado o novo regulamento que transformou a Brigada Policial 

do Distrito Federal em Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e criou a primeira 

escola de profissionalização da história da corporação, a Escola Profissional para 

Formação de Oficiais (EP)
143

. 

2.1 A primeira iniciativa de profissionalização dos oficiais da Polícia Militar no Rio 

de Janeiro 

 

A Escola Profissional foi criada pelo decreto nº 14.508, de 1º de dezembro de 

1920 através de uma iniciativa do então comandante-geral da antiga Polícia Militar do 

Distrito Federal, o general do Exército José Pessoa
144

. De acordo com a história 
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institucional da corporação, o comandante adotou a ideia após ter sido interpelado por 

um grupo de sargentos que solicitou a criação de um curso que permitisse a ascensão 

aos postos do oficialato através do mérito pessoal. Assim, com a autorização do 

ministro da Justiça, foi fundada a EP e criado o chamado Curso Profissional
145

, que 

iniciou efetivamente suas atividades em 1º de março de 1921, tendo como seu diretor o 

1º Tenente Albino Monteiro. 

Essa medida pode ser interpretada como uma atitude fundamental no sentido de 

buscar a “modernização pretendida pela instituição” e um aceno à nova geração de 

oficiais anunciando que o desempenho individual passaria a ser considerado como um 

importante critério para promoções e progressão de carreira
146

, pois além do aspecto 

propriamente formativo, a criação da Escola também possuía um objetivo mais 

administrativo de aplicar um modelo de ensino profissional para sargentos ascenderem 

ao posto de 2º tenente,
147

 a fim de criar mecanismos organizados de progressão na 

carreira numa época em que o curso era eletivo para praças que desejassem ascender às 

posições de comando, diferentemente daquilo que ocorre hoje, quando existem círculos 

hierárquicos distintos com cursos e formas de evolução profissional independentes. 

Dessa maneira, foi estabelecido um sistema de ensino “hierarquizado e 

articulado” onde a realização de exames e cursos passava a ocupar um lugar relevante 

no processo de desenvolvimento do policial militar, aliando o conhecimento teórico 

com a experiência prática do policial, tendo em vista que era “necessário ser sargento 

para ser aprovado no vestibular de acesso ao curso profissional
148

”. 

Na época de sua fundação, a escola ficou alojada nas dependências do 

Regimento Marechal Caetano de Faria, na atual Cidade Nova, no Rio de Janeiro, e sua 

organização foi pensada nas mesmas bases das escolas de formação das Forças 

Armadas,
149

 especialmente a Escola Militar do Realengo (EMR), que formou os oficiais 

do Exército entre os anos de 1913 e 1942.150
 Dessa forma, a EP foi pensada a partir do 
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modelo de uma escola militar de guerra, voltada para o ensino de estratégias de 

combate. 

O curso exigia exame de admissão, tinha duração de dois anos em regime de 

externato e também era frequentado por oficiais que buscavam uma maior qualificação, 

já que a corporação ainda mantinha o plano de carreira único, diferentemente do 

Exército, estruturado desde sempre no sistema de carreira dicotômico.
151

 Em seus 

primeiros anos, o currículo profissional era composto por 27 disciplinas voltadas para 

conhecimentos básicos de caráter geral junto com elementos de técnica militar e 

policial, tais como 

(...) portuguez e noções de literatura nacional; francez, mathematica 

elementar e noções de topographia; noções de historia universal e militar e 

historia do Brasil, geographia, especialmente do Brasil, e noções de 

cosmographia; elementos de physica, chimica e historia natural; instrucção 

civica; noções geraes de direito publico, constitucional e penal militar; 

noções praticas de identificação e instrucção policial; instrucção militar; 

noções sobre organização e administração militar; tactica das armas, 

especialmente da infantaria e cavallaria; theoria, elementar de tiro e noções 

de balistica interna: resolução de themas tacticos simples e jogo de guerra
152

. 

 

Observando o rol de matérias incluídas no programa de ensino da EP, fica 

bastante evidente que o espaço dedicado à instrução policial ainda era minoritário e 

insuficiente para promover uma qualificação adequada dos seus quadros, principalmente 

se levarmos em consideração que os instrutores da EP também eram escolhidos entre 

oficiais do Exército. De um modo geral, o trabalho policial ainda não era reconhecido 

como uma atividade especializada orientada por uma racionalidade própria e distinta da 

lógica militar do combate e da guerra. 

Os “exames práticos das armas e de cavalaria” necessários para progressão aos 

postos de capitão e major
153

 dão conta de um tipo de treinamento marcial que priorizava 

conhecimento de “formações e emprego tático de batalhões de infantaria e regimes de 

cavalaria”, “evoluções por meio de ordens de voz ou sob voz de comando” e 
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conhecimento gerais de direito penal e legislação militar,
154

 consubstanciando uma 

formação eminentemente repressiva. 

Nesse cenário, a criação da escola significou algum avanço no sentido do 

“adestramento”
155

 das tropas em termos de adaptação à disciplina e à hierarquia militar, 

sobretudo numa instituição que ao longo de sua história teve a sua tropa formada “nas 

armas”, e não “nas academias”, mas o seu intuito ainda era o de valorizar o 

corporativismo castrense e produzir oficiais comprometidos com a defesa do estado e 

das suas instituições, conforme deixa claro o compromisso assinado pelos sargentos 

promovidos ao posto de 2º tenente que dizia: 

Prometo honrar a corporação a que pertenço, pautando a minha conducta 

pelos sãos princípios da moral, cumprir bem e fielmente os deveres do posto 

a que fui promovido (ou nomeado), esforçando-me pela manutenção da 

ordem, estabilidade das instituições republicanas e engrandecimento da 

Pátria, e defendendo, com sacrifício da própria vida, si necessário fôr, a sua 

integridade e os seus brios
156

. 

 

Desse modo, a Escola Profissional para Formação de Oficiais (EP) representou 

uma novidade importante naquele momento e contribuiu para aprimorar um quadro 

policial que na época era percebido como “mal preparado
157

” e visto por parte da 

sociedade como um elemento desestabilizante da ordem pública
158

. No entanto, a 

consumação do controle do Exército sobre o emprego das tropas policiais e o processo 

de formação e “adestramento” dos oficiais concorreu para conferir à PMDF um perfil 

essencialmente bélico e repressivo baseado em pressupostos de guerra, sem fazer 

diferenciação conceitual clara entre uma força voltada para proteção do país e do 

território nacional contra ameaças estrangeiras, e uma outra dedicada a atuar em 

contexto interno perante a própria população. 
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2.2 A Polícia Militar do Distrito Federal na Era Vargas 

 

A década de 1930 ficou marcada historicamente como um momento de grandes 

transformações tanto no Brasil, quanto no quadro da geopolítica global. A crise 1929 

precipitou o colapso do liberalismo político e econômico e deu força às lideranças 

nacionalistas e autoritárias, de direita e de esquerda, que irromperam na Europa no 

contexto da Primeira Grande Guerra pregando a necessidade de governos fortes e 

intervencionistas como alternativa para o desenvolvimento interno de cada país. Foi um 

período de embates ideológicos e tensões militares também na América Latina.
159

 No 

Brasil, este processo foi liderado pela figura de Getúlio Vargas, que assumiu o poder 

após a chamada Revolução de 1930 e praticamente monopolizou o debate político nos 

anos seguintes com seu discurso de integração nacional e desenvolvimento econômico 

industrial. 

Nesse contexto, a questão da segurança assumiu um papel ainda mais 

importante, sobretudo em razão da crescente polarização ideológica decorrente do 

surgimento de novos movimentos políticos de massa como o comunismo e o fascismo, 

que chegavam ao Brasil com forte poder de mobilização. 

Com isso o funcionamento das instituições policiais passou por uma maior 

normatização legal. O decreto nº 22.589, de 29 de março de 1933, aprovou o 

Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) da PMDF, que estabeleceu os 

princípios de subordinação militar, determinou o andamento dos cerimoniais 

nacionalistas, e fixou o regime disciplinar da corporação. Ademais, o regulamento 

interno também a definiu a PMDF como “uma força organizada para a manutenção da 

ordem, segurança e tranquilidade pública do Distrito Federal, constituindo, além disso, 

força auxiliar do Exército ativo”,
160

 mantendo o modelo de dupla subordinação que 

havia sido instituído na Primeira República, em 1917. 

No mesmo ano, em 1933, também foi criado o Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (CAO), que funcionava em anexo à Escola Profissional, e tinha como objetivo 

principal contribuir para o aprimoramento e a qualificação da elite dirigente da 

corporação a fim de “habilitá-los ao exercício das funções de Oficial Superior.”
161

 O 
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CAO significou mais um avanço no sentido da profissionalização trabalho policial ao 

criar mais um estágio de habilitação para ocupação dos postos mais elevados da 

hierarquia corporativa e ampliar o tempo de estudo na formação policial tornando-se 

requisito para ocupação de posto de comandante da Companhia de alunos da Escola de 

Formação de Oficiais (EsFO).
162

 

O contexto de polarização ideológica global também mobilizava o nacionalismo 

do Exército brasileiro, que discutia assuntos relacionados às forças militares estaduais.  

Durante as articulações políticas da constituinte que resultaram na nova Constituição de 

1934, a publicação A Defesa Nacional, revista criada e mantida pelo Exército brasileiro 

veiculou alguns artigos sobre “o problema das polícias estaduais”, considerando que a 

existência de forças militares atuando no território nacional sem o controle do Exército 

representaria uma ameaça à integridade nacional
163

. Esse ponto de vista era 

compartilhado pelo general Góes Monteiro, que havia assumido o Ministério Guerra em 

janeiro de 1934. Segundo Marcos Bretas, 

 

Pouco antes de assumir a pasta da Guerra, Góes encaminha a Getúlio um 

relatório sobre os problemas da defesa nacional. Com sua posse, este 

documento vai servir de base às reformas realizadas e terá ampla divulgação 

entre os Ministros e chefes militares. É aqui que encontramos o projeto 

político e militar do General Góes Monteiro expresso em sua forma mais 

acabada. O documento se divide em três partes: uma carta a Getúlio em que 

aborda a política brasileira, uma parte intitulada „Política da Guerra‟ em que 

defende a preparação do Brasil para um conflito internacional e uma parte 

intitulada „Problemas do Exército‟, na qual apresenta as reformas de que este 

necessita (esta parte vem com a nota – Confidencial). [...] A terceira parte, 

sobre problemas do Exército [...] Góes Monteiro propõe um programa de sete 

anos e que se comece pela unificação da educação moral e cívica, pelo 

Ministério da Educação e Saúde, e pela execução integral da lei do serviço 

militar. Em seguida, deverão ser reformuladas a lei de promoção, a lei de 

movimento de quadros, o recrutamento da tropa e de reservas, a questão das 

polícias estaduais que devem ser subordinadas ao EME
164.  

 

Aliás, uma parcela dos integrantes das forças militares estaduais também via 

com bons olhos a ideia da constitucionalização da dupla subordinação, pois 

consideravam que a vinculação com o Exército prestigiava politicamente a corporação, 

ao mesmo tempo em que lhe atribuía uma função socialmente mais relevante e com 
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mais visibilidade do que a condição de “pequeno exército estadual”, que era dispendiosa 

e só interessava realmente aos governadores, que vinham perdendo poder desde o 

triunfo da Revolução de 1930
165

. 

A nova Constituição foi aprovada em 16 de julho de 1934 e limitou os poderes 

de Getúlio, que governava por decreto desde 1930. No que diz respeito ao papel das 

polícias a nova Carta Magna basicamente formalizou a “simbiose entre segurança 

pública e segurança interna
166

” ao constitucionalizar a dupla subordinação das PMs, 

pois a partir daquele momento as polícias militares passaram a ser custeadas pelos 

governos estaduais, mas controladas e supervisionadas pelo Exército. 

A reconstitucionalização do país não foi suficiente para apaziguar os ânimos e 

fazer arrefecer os conflitos políticos. A polarização entre integralistas e comunistas 

ganhava cada vez mais força e mobilizava parcelas significativas da sociedade brasileira 

produzindo um clima de agitação e conflito nas ruas da capital federal. A organização 

de esquerda, Aliança Nacional Libertadora (ANL), que tinha Luiz Carlos Prestes como 

seu presidente de honra, foi fundada oficialmente em março de 1935 e, 

coincidentemente, em abril do mesmo ano, um Congresso pressionado pelo medo da 

subversão aprovou a Lei de Segurança Nacional (LSN), a chamada “Lei Monstro”, que 

“definiu crimes contra a ordem política e social” e criou uma legislação especial para 

crimes contra a “segurança nacional” sem a existência das garantias processuais 

ordinárias
167

. Na prática, a LSN devolveu a Getúlio os poderes discricionários que a 

Constituição havia limitado. 

A Revolta Comunista e o Plano Cohen serviram de justificativa para o avanço 

progressivo do governo contra as liberdades civis e políticas culminando na decretação 

do Estado Novo, em 10 de novembro de 1937. Com o apoio das Forças Armadas, 

Getulio Vargas fechou o Congresso Nacional, revogou a Constituição anterior e 

outorgou uma nova que lhe atribuiu amplos poderes políticos para intervir livremente 

tanto no nível dos estados quanto da União. Desse modo, todas as forças militares do 
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país passaram a atuar de maneira integrada dentro de um amplo sistema de segurança 

operado por Vargas em função do seu projeto nacionalista respaldado pelo Exército
168

. 

Durante a ditadura do Estado Novo, que vigorou até 1945, a polícia exerceu 

papel importante no processo de consolidação do poder varguista fazendo “a profilaxia 

social dos inimigos concretos [do regime]”, os comunistas, os liberais, os estrangeiros, 

os desempregados e os políticos da oposição em geral
169

. 

Ao longo dos anos de 1930 e 1940, Filinto Müller foi o principal responsável 

pela repressão política no Rio de Janeiro, vigiando, silenciando, perseguindo, torturando 

e prendendo dissidentes do regime.
170

 Através da Chefia de Polícia do Distrito Federal 

(CPDF), ele “suplantou a estrutura administrativa do Ministério da Justiça e exerceu um 

poder direto sobre os órgãos de repressão federais e estaduais
171

”. Criou-se uma espécie 

de “dualidade na legislação” que tornou impossível ao Ministério da Justiça qualquer 

tipo de controle mais efetivo das ações do Chefe de Polícia, pois ele estaria atrelado 

diretamente às conveniências do exercício da presidência
172

. 

Assim, a então Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), apesar de não estar 

formalmente subordinada à CPDF, foi instrumentalizada por ela no exercício das 

atividades de repressão política durante a vigência do Estado Novo. Essas violações 

ocorriam com a leniência das autoridades do governo e do Estado-Maior do Exército, 

que naquele momento já sofria influência da doutrina de segurança nacional elaborada 

pelo general Góes Monteiro
173

. 
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Depois de oito anos de ditadura, o Estado Novo perdeu força em razão de suas 

contradições internas. O modelo autoritário de governo contrastava nitidamente com a 

posição assumida pelo país nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, quando 

enviou tropas para lutar ao lado dos Aliados. Em outubro de 1945, poucos meses após o 

retorno dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira (FEB), Vargas foi deposto 

pelos próprios generais que compunham seu Estado-Maior numa transição na qual ele 

pôde conservar seus direitos políticos. 

 

2.3 A formação dos policiais militares durante o intervalo democrático 

 

 

Com fim da ditadura varguista em outubro de 1945 realizou-se um processo de 

liberalização do regime que não alterou significativamente a estrutura e o 

funcionamento dos órgãos de segurança. Também não aconteceram expurgos ou 

demissões nos órgãos de repressão responsáveis pela perseguição política
174

. A 

Constituição de 1946 instituiu as polícias militares como as responsáveis pela 

“segurança interna” e pela “manutenção da ordem” nos estados, e conservou sua 

subordinação às Forças Armadas
175

. Ao longo do governo Dutra, a PMDF continuou 

sendo empregada para combater movimentos grevistas, que foram proibidos, e perseguir 

e intimidar manifestações políticas consideradas radicais, sobretudo dos comunistas, 

que tiveram seu partido declarado ilegal em 1947,
176

 como uma consequência indireta 

do início da Guerra Fria. 
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Mas apesar da conservação das estruturas do modelo de segurança, no início dos 

anos 1950, após o retorno de Vargas ao poder através do voto popular, a PMDF passou 

por um processo de construção de uma identidade institucional mais bem elaborada, 

ainda que muito inspirada nas tradições do Exército brasileiro. O principal mecanismo 

legislativo utilizado para formalizar esse processo foi o decreto nº 29.363, de 19 de 

março de 1951, que aprovou o novo regulamento para a Escola de Formação de Oficiais 

(EsFO), que substituiu a antiga Escola Profissional (EP). 

A publicação desse decreto marcou o início de um processo que ocorreu entre 

1951 e 1958, e que buscou adaptar algumas tradições militares para o universo policial. 

A grande novidade foi a introdução do “espadim de Tiradentes”, claramente inspirado 

no “espadim de Caxias”, adotado pelo Exército Brasileiro em 1931. A criação de novos 

símbolos, costumes e rituais voltados para o desenvolvimento de um “espírito 

corporativo” militar semelhante ao do Exército brasileiro
177

. 

Com a experiência acumulada nos 30 anos anteriores, o novo Curso de 

Formação de Oficiais (CFO), que substituiu o Curso Profissional da EP, apresentou um 

regulamento mais completo e bem elaborado que o do seu antecessor. O novo CFO 

pretendia estabelecer um processo rigoroso de “seleção e preparação física, intelectual, 

moral e profissional dos alunos da Escola”, a fim de que só fosse permitido acesso ao 

oficialato àqueles que tivessem “revelado sobejamente as qualidades primordiais 

indispensáveis àquela investidura
178

”. 

Desse modo, uma das primeiras preocupações do regulamento foi justamente 

com o processo seletivo de aprovação dos alunos.. Para requerer a inscrição o candidato 

deveria: 

 

 ser brasileiro nato e solteiro; 

 ter idade entre 17 anos e 22 anos para civis, e entre 18 e 23 para as praças 

da corporação; 

 todos os candidatos deveria possuir diploma do curso ginasial; 

 os civis deveriam comprovar condições de ser oficial por meio de 

apresentação de “atestado de honorabilidade passado por dois oficiais da 
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Corporação ou das Forças Armadas e pela autoridade policial ou 

judiciária local”; 

 as praças deveriam ter o parecer favorável do seu comandante; 

 para a matrícula, o concorrente aprovado nos exames seria ainda 

submetido a uma avaliação, feita por uma comissão de oficiais da 

corporação, que deveria aferir a idoneidade moral do candidato, sendo o 

parecer dessa comissão “reservado”
179

. 

 

Como pode ser observado, a inscrição para prestação de concurso exigia 

conclusão do ensino ginasial, que correspondia ao 1º ciclo do nível secundário, como 

grau mínimo de escolaridade. Além disso, as inscrições estavam abertas a civis, o que 

significou uma ruptura com a ideia contida no projeto da Escola Profissional, que foi 

criada apara abrigar um curso de oficiais para sargentos. Ou seja, as exigências para 

acesso ao oficialato passaram a ser a aprovação no concurso e o bom desempenho 

escolar, desvalorizando a experiência profissional e permitindo que um oficial pudesse 

dirigir um batalhão “sem nunca ter realizado uma ronda ou comandado um posto 

policial
180

”. 

Outros critérios de seleção também inviabilizaram a candidatura da maioria das 

praças da corporação, sobretudo dos sargentos, pois os candidatos deveriam ser solteiros 

e ter idade limite de 23 anos. Ademais, “a exigência de parecer favorável do 

comandante restringia o ingresso de qualquer praça que não gozasse da simpatia do seu 

superior
181

”. Desse modo, a PMDF passou a adotar o modelo dicotômico de carreira que 

já era praticado pelo Exército brasileiro criando mecanismos distintos de acesso à 

carreira para oficiais e praças. 

O curso também foi expandido em relação ao CP e passou a ter duração de 3 

anos em regime de internato, proporcionando uma formação mais intensiva aos alunos 

da EsFO. Os conteúdos disciplinares foram reorganizados e divididos em 3 categorias: 

fundamental, militar e profissional. Sendo que para fins de avaliação as matérias de 

caráter fundamental tinham, respectivamente, peso 1, peso 2 e peso 3 na composição da 

média do conceito final do aluno, numa sinalização concreta de que o conhecimento 
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técnico e profissional da atividade policial começaria a ser mais valorizado em sua 

especificidade. 

 

Tabela 1 – CURRÍCULO DA EsFO - 1951 

 1º ANO 2º ANO 3º ANO 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L
 Português 

Matemática Desenho 

Francês Direito 

Inglês Geografia e História Militares 

Geografia geral e do Brasil História geral e do Brasil  

História Natural Física e Química  

P
R

O
F

IS
S

IO
N

A
L

 

Técnica Policial Básica Individual 

 

Emprego Policial até o elemento 

comandado por cabo 

Emprego Policial até o elemento 

comandado por sargento 

Emprego Policial até o elemento 

comandado por oficial 

subalterno 

M
IL

IT
A

R
 

Instrução Geral, Educação Moral e 

Cívica, Noções de civilidade, 

Higiene Militar e Socorros de 

Urgência. 

Instrução Geral, Educação Moral e 

Cívica, Noções de Higiene 

Veterinária e Hipologia. 

Instrução Geral, Educação 

Moral e Cívica, Conhecimentos 

Gerais do Material Automóvel e 

Manutenção. 

Educação Física 

Armamento e Tiro, inclusive de defesa Antiaérea, Gás e Carros. 

Topografia, Fortificação Sumária (Inclusive Minas e Armadilhas) 

Transmissões, Observações e Informações. 

Exercícios, Combate e Serviços da 

Infantaria até o elemento 

comandado por cabo. 

Exercícios, Combate e Serviços da 

Infantaria até o elemento 

comandado por sargento. 

Método e Organização da 

Instrução, Legislação e 

Escrituração Militares. 

Exercícios, Combate e Serviços da 

Cavalaria até o elemento 

comandado por cabo. 

Exercícios, Combate e Serviços da 

Cavalaria até o elemento 

comandado por sargento. 

Exercícios, Combate e Serviços 

da Infantaria ou Cavalaria até o 

escalão subunidade. 

FONTE: LOUREIRO, Samuel Robes. A invenção da Academia de Polícia Militar (1809-1958). Tese de 

Doutorado (PUC-SP). São Paulo, 2017. p. 260. 

 

Conforme é possível observar, o espaço dedicado aos conhecimentos 

considerados fundamentais era ocupado por idiomas e ciências humanas, especialmente 

história e geografia. Os conhecimentos militares seguiam o padrão do Exército baseado 

em exercícios de infantaria e cavalaria. E os conhecimentos profissionais abrangiam a 

técnica policial básica individual e as formas de emprego policial nos diferentes níveis 

de hierarquia até o círculo dos oficiais subalternos. 

 No entanto, não obstante todas as reformas que foram realizadas naquele 

momento, a formação do oficial da policial militar continuou dominada pelo padrão das 

Forças Armadas. A própria diretriz de ensino do curso ressaltava que o processo de 

formação dos alunos era realizado “visando especialmente a preparação para a vida de 
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combatente policial-militar
182

”. Os alunos estavam subordinados ao mesmo 

regulamento disciplinar em vigência para as escolas de formação das três armas e, além 

disso, os instrutores do curso eram designados pelo comandante-geral da PMDF entre 

os oficiais da própria PM e aqueles colocados à disposição pelo Exército, , construindo 

um ambiente fechado e de pouco diálogo com elementos civis. 

Outro aspecto que marcou essa época e merece destaque foi o início dos 

programas de cooperação internacional celebrados entre as polícias brasileiras e o 

governo dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Rodrigo Patto Sá Mota ressalta 

que, desde meados dos anos 1950, o governo norte-americano financiou inúmeros 

projetos importantes em diversos países da América Latina através de agências de 

desenvolvimento externo como a International Cooperation Administration (ICA) e a 

United States Agency for International Development (Usaid). 

A Usaid é mais conhecida no Brasil pela sua atuação na área educacional graças 

a repercussão pública das manifestações dos setores estudantis contra os acordos MEC-

Usaid, firmados a partir de 1964. No entanto, além de projetos educacionais, a agência 

norte-americana também investiu em programas de pesquisa científica, agricultura, 

habitação popular etc
183

. Ela foi criada em 1961 “para dar continuidade, em escala 

ampliada, ao trabalho da ICA, que desde 1954 vinha financiando projetos de interesse 

do governo norte-americano em várias áreas do mundo, sempre com a justificativa de 

ajudar os países pobres
184

”. 

As atividades exercidas por essas agências estavam intimamente relacionadas ao 

contexto da Guerra Fria e ao temor norte-americano de expansão do socialismo no 

continente. Em 1961, como resposta à Revolução Cubana, o presidente John F. 

Kennedy lançou o programa Aliança Para o Progresso com o objetivo de investir 

recursos para o desenvolvimento da América Latina na expectativa de que o progresso 

desses países “esvaziasse o apelo da Revolução
185

”. Inspirado pela teoria da 

modernização, o programa se baseava na ideia de que “a revolução comunista 
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representava ameaça maior nas áreas atrasadas, em que a pobreza e a desigualdade 

extremas serviam de estímulo ao questionamento radical da ordem social e política
186

”. 

Os programas de treinamento e modernização técnica das “forças de segurança”, 

por sua vez, ocupavam lugar importante nessa estratégia geopolítica do governo dos 

Estados Unidos, pois caso o projeto de modernização econômica e social fosse incapaz 

de prevenir agitações, as forças policiais deveriam estar preparadas para formar “a 

primeira linha de defesa” contra a subversão “reprimindo greves e outras formas de 

desobediência coletiva”. De acordo com essa concepção estratégica, a polícia deveria 

secundar as ações do Exército, atuando na vigilância, na prevenção e na repressão a 

pequenos distúrbios, enquanto as Forças Armadas poderiam se concentrar no “combate 

a insurreições de maior porte
187

”. Ou seja, para além das ambições acessórias, o objetivo 

central do programa era estabelecer alianças com as polícias brasileiras para mantê-las 

sob a influência ideológica do “mundo democrático” e “impedir que elas fossem 

envolvidas pela força ascendente da esquerda
188

”. Segundo Sá Motta, o que realmente 

importava era “garantir que a polícia estivesse do lado certo na hora H
189

”. 

As bases desses acordos de colaboração previam a doação de equipamentos de 

comunicação e transporte, a seleção de agentes policiais para realização de cursos no 

estrangeiro e a capacitação de PM‟s no território nacional com o apoio e a participação 

dos assessores técnicos da Usaid
190

. Apesar do início da cooperação ter sido 

formalizado apenas em 1960, existem registros de policiais militares fluminenses 

participando de programas de treinamento oferecidos pelo governo norte-americano 

fora do Brasil desde pelo menos 1956, quando o então aspirante a oficial PM Ubirajara 

Pereira Rosette foi enviado ao Panamá para um curso especialização
191

. 

                                                           
186

 Ibid. 
187

 Ibid. p. 249. 
188

 Ibid. p. 240. 
189

 Idem. 
190

 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Op. cit., p. 240-241. “As primeiras sondagens para firmar um acordo 

começaram em 1957, quando dois técnicos vieram estudar a estrutura da polícia de São Paulo. No ano 

seguinte, em 1958, o Chefe do Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP), general Amaury 

Kruel, visitou os Estados Unidos e a Divisão de Segurança Pública do ICA para solicitar a doação de 

equipamentos importantes para modernizar o funcionamento das instituições policiais. Em princípio, 

havia apenas o interesse em receber aparatos tecnológicos com a finalidade de modernizar os 

departamentos de polícia. No entanto, os norte-americanos deixaram claro que o envio de equipamentos 

estaria condicionado a uma parceria mais abrangente: “Os funcionários norte-americanos trataram de 

deixar claro que a intenção inicial da Usaid era oferecer recursos técnicos para treinamento, e que 

eventuais doações de equipamento só seriam efetivadas caso houvesse acordo de cooperação mais 

amplo”. 
191

 SILVA, Bruno Marques. Op. cit., p. 101. 



 

77 
 

Os cursos oferecidos no Panamá naquele período tinham duração de três meses e 

incluíam disciplinas como  

 

(...) controle de distúrbios, contra-inteligência, contra-insurgência, 

comunismo internacional, relações públicas, investigações, operações 

policiais básicas, controle de fronteiras, tráfego urbano, aulas de tiro, manejo 

de explosivos e exercícios físicos
192

. 

 

Além disso, também havia um curso de cinco semanas chamado Conferência de 

Segurança Interna, ministrado exclusivamente para policiais de alta graduação, com 

conteúdo específico voltado para aspectos relacionados à doutrina e às técnicas de 

combate ao comunismo. No balanço final do programa, que esteve em vigor entre 1960 

e 1972, a estimativa é de que cerca de 800 policiais brasileiros, entre militares e civis 

tenham participado de cursos oferecidos e/ou financiados pela Usaid. No entanto, apesar 

das cifras relativamente modestas, a estimativa é de que aproximadamente 100 mil 

policiais brasileiros tenham recebido treinamentos e instruções de assessores 

americanos no país
193

. 

Outro fator relevante a ser considerado é que a participação nestes cursos 

possuía valor simbólico, conferindo status e abrindo possibilidades de progressão na 

carreira.
194

 No caso mencionado do oficial PM Ubirajara Pereira Rosette, ao retornar do 

curso em 1957, ele assumiu a posição de instrutor da Escola de Formação de Oficiais 

(EsFO) e construiu toda uma trajetória profissional ligada ao setor de formação da 

polícia, tendo sido comandante da EsFO, comandante da Escola Superior de Polícia 

Militar (ESPM) e, posteriormente, Diretor de Ensino da corporação. 

Essa conjuntura da virada dos anos 1950 para a década de 1960 é fundamental 

de ser observada, pois o impacto dessa perspectiva de profissionalização técnica 

combinada com “adestramento” ideológico anti-comunista no contexto da Guerra Fria 

teve importantes repercussões no processo de formação dos oficiais na academia de 

polícia do Rio de Janeiro ao longo das décadas seguintes. 

No início dos anos 1960 a estrutura da grade curricular ainda conservava os 

principais aspectos do remodelamento realizado em 1951, mantendo a divisão do ensino 
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 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Op. cit., p. 247.  
193

 Idem. p.256.  
194

 Importante ressaltar que não devemos assumir uma postura preconceituosa em relação a colaboração 

de órgãos norte-americanos a fim de evitarmos apreensões simplificadas e maniqueístas Ademais, para 

além das evidentes tentativas de cooptação ideológica, a parceria internacional permitiu um melhor 

aparelhamento das instalações policiais e a modernização dos equipamentos de transporte e comunicação. 
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em 3 categorias (fundamental, militar e profissional), o peso escalonado das disciplinas 

que privilegiava o ensino profissional, e os pressupostos repressivos baseados numa 

visão militarizada, hierarquizada e autoritária da ordem pública. 

No entanto, é possível notar que os currículos aplicados na EsFO da PMDF 

passaram a ser um pouco mais especializados, incluindo mais disciplinas técnico-

profissionais ligadas às atividades de policiamento, e abrindo um espaço cada vez maior 

para matérias ligadas ao universo do direito num indicativo de que o domínio da lei 

passou a ser encarado como um requisito essencial na preparação de um profissional 

cuja atribuição constitucional se refere à “manutenção da ordem”. 

O currículo de 1960, por exemplo, mostra o início dessas tendências. Naquele 

ano 4 das 8 disciplinas de caráter fundamental eram relacionadas ao universo do direito. 

Do ponto de vista da técnica profissional foi incluído o conteúdo de Prática de 

Policiamento e, no aspecto militar, foram incorporados elementos modernos que eram 

valorizados nos cursos da Usaid, como Boas Maneiras e Relação com o Público, 

Comunicações, e Informações e Contra-Informações
195

. 

 

Tabela 2 - CURRÍCULO da EsFO - 1960 

CATEGORIAS E MATÉRIAS 

 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L
 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

ESTATÍSTICA 

PORTUGUÊS 

NOÇÕES DE DIREITO 

NOÇÕES GERAIS DE ESTATÍSTICA 

NOÇÕES DE MEDICINA LEGAL E BIOLOGIA 

HISTÓRIA MILITAR DO BRASIL 

 

P
R

O
F

IS
S

IO
N

A
L

 

INSTRUÇÃO POLICIAL E PRÁTICA DE POLICIAMENTO 

INSTRUÇÃO POLICIAL BÁSICA INDIVIDUAL 

POLÍCIA MILITAR EM CAMPANHA 

INSTRUÇÃO INDIVIDUAL E DO GRUPO DE POLICIAMENTO À CAVALO E À PÉ 

EMPREGO DA COMPANHIA DE POLÍCIA 

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO 

                                                           
195

 De acordo com Rodrigo Patto Sá Motta “nas décadas de 1960 e 1970 as corporações policiais 

começaram a investir mais em relações públicas e ações cívico-sociais, e esses eram temas importantes 

nos programas dos cursos oferecidos pelos norte-americanos”. Além disso, outro destaque no programa 

dos cursos era o tema da “contra inteligência”. A estratégia ensinada pelos americanos defendia que as 

polícias deveriam “produzir informações sobre as organizações e os líderes revolucionários”, que 

consistiria em “material indispensável para uma eficiente repressão”. In: MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Op. 

cit., p. 248 e 257. 
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M
IL

IT
A

R
 

ORDEM UNIDA 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DEFESA PESSOAL (PRÁTICA) 

EQUITAÇÃO 

DIREÇÃO DE AUTOMÓVEL E MANUTENÇÃO 

INSTRUÇÃO GERAL 

EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 

HIGIENE E SOCORROS DE URGÊNCIA 

EDUCAÇÃO FÍSICA TEÓRICA 

BOAS MANEIRAS E RELAÇÕES COM O PÚBLICO 

OBSERVAÇÃO E COMUNICAÇÕES 

ARMAMENTO E APETRECHOS USADOS NA CORPORAÇÃO (EMPREGO E TIRO) 

ORGANIZAÇÃO SUMÁRIA DO TERRENO 

TOPOGRAFIA 

ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO MILITAR 

MÉTODOS E PROCESSOS DE INSTRUÇÃO 

INFORMAÇÕES E CONTRAINFORMAÇÕES 

Fonte: Planejamento do Ensino da Escola de Formação de Oficiais, para o ano de 1960. 

Arquivo da Seção Técnica de Ensino (STE) da Academia de Polícia Militar Dom João VI. 

Contudo, não obstante todas as mudanças efetuadas no processo de formação 

dos policiais militares desde 1920, com o início da profissionalização e a busca por um 

maior aprimoramento técnico, as maiores transformações no modelo de segurança 

pública e nas formas de emprego da polícia militar, em termos práticos e ideológicos, 

tiveram início depois de 1964. Como veremos a seguir, durante a ditadura militar as 

PMs de todo país passaram por uma série de reformas que, por um lado, intensificaram 

aspectos já tradicionais na mentalidade policial e, por outro, introduziram novas formas 

de ação e comportamento. 

 

2.4 A Polícia Militar entre a lei e a “revolução” – A Doutrina de Segurança 

Nacional na EsFO  

 

O golpe que se consumou em 1º de abril de 1964, como resultado de um 

movimento conspiratório civil-militar bem sucedido, rapidamente se institucionalizou e 

reclamou para si o epíteto de “Revolução”. O consórcio das elites que viabilizou a 

derrubada do governo era formado por políticos conservadores, industriais, banqueiros e 

militares que desejavam “corrigir os rumos” de um país que parecia estar se 

encaminhando para a realização de uma série de reformas de base consideradas 

subversivas e comunizantes. 
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A organização das esquerdas sul-americanas fazia acender o sinal de alerta nas 

elites nacionais e nas elites norte-americanas, e os militares entraram em cena para 

liderar governos “contrarrevolucionários
196

” com o intuito de impedir que eventos como 

a Revolução Cubana se espalhassem pelo continente
197

.  

Desse modo, os militares assumiram a liderança do movimento e tomaram a 

frente do novo governo. Antes mesmo de o general Castelo Branco assumir o poder na 

condição de presidente eleito indiretamente pelo congresso, o “Comando Supremo da 

Revolução
198

”, formado pelos comandantes das 3 armas, já havia editado o Ato 

Institucional nº 1. 

O texto do AI-1 trouxe um preâmbulo por meio do qual a Junta Militar se dirigiu 

“à nação” anunciando que “A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder 

Constituinte”, e que “ela edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela 

normatividade anterior à sua vitória
199

”. De acordo com o documento, 

 

(...) os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, 

que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o País. Destituído pela 

revolução, só a esta cabe ditar as normas e os processos de constituição do 

novo governo e atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe 

assegurem o exercício do Poder
200

. 

 

O texto prossegue no mesmo tom e conclui dizendo 

 

(...) decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la, 

apenas, na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de 

que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e 

financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão 

                                                           
196

 De acordo com Paulo Arantes, o ciclo de ditaduras do Cone Sul representou um tempo de 

“contrarrevolução sem revolução”. Para o autor, os grupos radicais empolgados com o sucesso da 

Revolução Cubana eram muito minoritários e o que havia mais efetivamente era uma crescente 

mobilização de trabalhadores e pessoas comuns com o objetivo de participar dos processos políticos e 

encaminhar expectativas fundamentais de liberdade e qualidade de vida. Segundo o autor, o golpe de 

1964 não foi desferido contra uma possível revolução sindicalista, mas contra o inconformismo de grupos 

da sociedade civil que começavam a se articular de maneira mais organizada. ARANTES, Paulo. 1964: o 

ano que não terminou. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (orgs.)  O que resta da ditadura – a 

exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010. 
197

 Importante destacar que entre as décadas de 1960 e 1970 diversos países sul-americanos estiveram sob 

o controle de ditaduras militares: Brasil (1964), Bolívia (1964), Chile (1973), Uruguai (1973) e Argentina 

(1976). Sem contar o Paraguai, que vivia numa ditadura militar que foi instaurada em 1954 e durou até 

1989.  
198

 O Comando Supremo da Revolução, que assinou o texto do Ato Institucional nº 1, era composto pelo 

general Arthur da Costa e Silva, pelo tenente-brigadeiro Francisco de Assis Correia de Mello, e pelo vice-

almirante Augusto Hamann Rademaker Grunewald. 
199

 Ato Institucional nº 1, de 9 de abril de a1964. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-01-64.htm 
200

 Idem. 
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comunista, cuja purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo 

como nas suas dependências administrativas
201

. 

 

A redação do ato é transparente ao expressar as motivações do golpe. A 

utilização de metáforas vitalistas que representam o comunismo como um mal cuja 

“purulência” já havia se espalhado pelo governo deixa perceptível a virulência do 

sentimento anti-comunista cultivado pelas elites militares. Além do caráter 

marcadamente ideológico da intervenção, o texto também explicitou o perfil autoritário 

de um regime que se iniciava e que nunca hesitou em manipular arbitrariamente o 

ordenamento jurídico nos momentos em que isso era conveniente. Desde o princípio os 

militares escolheram seu inimigo e deixaram claro que atropelariam as instituições, caso 

assim considerassem necessário, para vencer a “guerra”. 

Inclusive, o AI-1 foi o instrumento legal utilizado para legitimar e dar 

continuidade aos expurgos políticos decorrentes da chamada “Operação Limpeza
202

”. A 

operação atingiu milhares de pessoas e foi responsável pela cassação dos direitos 

políticos de membros da oposição, pela aposentadoria compulsória de servidores 

públicos e pela transferência sumária de militares da ativa para a reserva. Instituições de 

classe e sindicatos foram imediatamente atingidas. A Confederação Brasileira dos 

Trabalhadores Cristãos (CBTC), o Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) e 

associações de trabalhadores rurais foram extintas. A União Nacional dos Estudantes 

(UNE) foi dissolvida e as universidades sofreram intervenção
203

. 

A princípio, a Operação Limpeza deveria ter duração limitada a seis meses
204

, no 

entanto, setores das Forças Armadas pressionavam o governo Castelo Branco no sentido 

de editar normas que permitissem uma nova rodada de expurgos. O resultado adverso 

das eleições estaduais de 1965, que deu vitória à oposição em algumas das principais 

capitais do país, acabou aumentando a pressão sobre Castelo. Assim, em 27 de outubro 

daquele ano, pouco tempo após a divulgação do resultado eleitoral, foi publicado o Ato 

Institucional nº 2, que reformulou o sistema político ampliando os poderes 

                                                           
201

 Idem. 
202

 ALVES, Maria Helena Moreira.  Estado e oposição no Brasil (1964 - 1984).  Petrópolis: Vozes, 1985. 
203

 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades e o regime militar: cultura política brasileira e 

modernização autoritária. Rio de Janeiro: Zahar, 2015. p. 23. 
204

 Carlos Fico chama a atenção para a cronologia dos fatos que marcaram os primeiros momentos do 

golpe, pois o início da “Operação Limpeza”, na prática, precedeu a publicação do Ato Institucional nº 1, 

deixando claro que se tratou de uma situação na qual a edição do Ato veio a posteriori para legitimar 

ações ilegais perpetradas pelas Forças Armadas. In: FICO, Carlos. Além do golpe: versões e controvérsias 

sobre 1964 e a Ditadura Militar. Rio de Janeiro: Record, 2014. p. 72. 
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presidenciais, limitando a ação do Congresso e do Judiciário, instituindo o 

bipartidarismo e definindo que os “crimes contra a segurança nacional ou as instituições 

militares” seriam julgados em tribunais militares
205

. 

O regime seguiu sua marcha gradual de endurecimento com uma série de outras 

medidas legais de impacto entre janeiro e março de 1967
206

. Em 24 de janeiro foi 

promulgada uma nova Constituição
207

 que absorvia elementos dos atos institucionais 

editados até aquele momento. Dias depois, em 9 de fevereiro, foi publicada a Lei de 

Imprensa
208

, que fortalecia a censura nas artes e nos meios de comunicação. Em 13 de 

março, o governo baixou o decreto nº 314 que ampliou as bases da Lei de Segurança 

Nacional
209

 de 1953, e o decreto nº 317, que criou a Inspetoria Geral das Polícias 

Militares (IGPM) com o intuito de centralizar o controle das polícias estaduais no 

Estado-Maior do Exército
210

. 

Paralelamente a esse processo de incremento dos dispositivos autoritários, 

alguns setores da esquerda deram início à resistência armada contra a ditadura. O 

surgimento da guerrilha e os atentados a líderes políticos do governo e representantes 

estrangeiros foram eventos manipulados junto à opinião pública a fim de legitimar o 

endurecimento do regime que já vinha em pleno andamento, e para justificar medidas 

que ainda mais repressivas. 

Em 13 de dezembro de 1968, o governo decretou o Ato Institucional nº 5, o ato 

mais radical de toda a ditadura. O AI-5 suspendeu todas as garantias constitucionais em 

caso de “crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a 

economia popular”, e deu ao presidente poderes discricionários para decretar recesso do 

Congresso Nacional, intervir nos estados e municípios sem as limitações previstas na 

                                                           
205

 O Ato também aumentou o número de ministros do Supremo Tribunal Federal de 11 para 16Ato 

Institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-02-65.htm 
206

 Também é importante mencionar que ainda em junho de 1964 o governo aprovou a lei nº 4.341 de 13 

de junho de 1964, que criou o Serviço Nacional de Informações (SNI), um dos mais importantes órgãos 

no sistema de segurança nacional instituído pelo regime. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-

1969/lei-4341-13-junho-1964-376645-publicacaooriginal-1-pl.html 
207

 Constituição da República Federativa do Brasil, 1967. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm 
208

 Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5250-

9-fevereiro-1967-359026-publicacaooriginal-1-pl.html 
209

 Decreto-lei nº 314, de 13 de março de 1967. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-

1969/decreto-lei-314-13-marco-1967-366980-publicacaooriginal-1-pe.html 
210

 Decreto-lei nº 317 de 13 de março de 1967. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-

1969/decreto-lei-317-13-marco-1967-376152-publicacaooriginal-1-pe.html 
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Constituição, cassar mandatos eletivos e suspender por dez anos os direitos políticos de 

qualquer cidadão
211

. 

Em 2 de julho de 1969, em plena vigência do AI-5, o presidente Artur da Costa e 

Silva baixou o Decreto-Lei nº 667, que atualizou o Decreto-Lei nº 317 de 1967 e tornou 

as polícias militares responsáveis exclusivas pelo “policiamento ostensivo fardado” no 

âmbito estadual
212

. Essa medida alterou a estrutura da segurança pública no país, pois 

reduziu o poder das guardas civis, que seriam extintas no final daquele mesmo ano
213

, e 

militarizou o trabalho cotidiano de patrulhamento e policiamento ostensivo. 

De acordo com Jorge Zaverucha, até aquele momento histórico as “polícias 

militares tinham um papel secundário no trato das questões de segurança pública”, pois, 

segundo o autor, elas 

Ficavam aquarteladas nas principais capitais do país e não faziam o 

patrulhamento das ruas. As polícias não militares tinham o papel primordial. 

Cabia às mesmas tanto o papel ostensivo (incluindo o trânsito e segurança de 

dignatários) como o investigativo e, pela atuação do delegado de polícia 

investido de função jurisdicional, realizar a instrução criminal dos processos 

sumários
214

 [grifo nosso]. 

 

O coronel da PM, Jorge da Silva, amigo e grande colaborador do comandante 

Nazareth Cerqueira, em entrevista para o projeto Memórias do Policiamento 

Comunitário no Rio de Janeiro, coordenado pelas pesquisadoras Ludmila Ribeiro e 

Marcela Carvalho na FGV CPDOC, relembrou seus tempos de tenente na PM pré-1969 

e deu um depoimento sobre sua experiência pessoal relatando que 

(...) na prática, quando eu entrei para a Polícia Militar nós éramos 

aquartelados, a Polícia Militar não fazia esse policiamento de rua. 

Policiamento de rua era feito por guardas civis ou por guardas uniformizadas 

que havia no Rio de Janeiro, em São Paulo, pelo Brasil afora. As polícias 

militares eram forças auxiliares, reservas do Exército, eram forças 

aquarteladas. Só saiam quando havia, por exemplo, uma manifestação 
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 Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-

68.htm 
212

 Decreto-lei nº 667, de 2 de julho de 1969. https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-

1969/decreto-lei-667-2-julho-1969-374170-publicacaooriginal-1-pe.html 
213

 https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-1072-30-dezembro-1969-375302-

publicacaooriginal-1-pe.html 
214

 ZAVERUCHA, Jorge. Relações civis-militares: o legado autoritário da Constituição de 1988. In: 

TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (orgs.)  O que resta da ditadura – a exceção brasileira. São Paulo: 

Boitempo, 2010. p. 56. 
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pública, um motim, um quebra-quebra, aí que vinha a Polícia Militar com 

força (...)
215

. 

Ao continuar sua descrição do dia a dia dos policiais naquele período o coronel 

disse ainda que 

 

Eu me lembro muito bem que, mesmo como tenente e até como capitão, o 

que nós fazíamos era chegar de manhã no quartel, tinha uma formatura e 

depois tinha um futebol de salão, depois a gente ficaria para companhia lá, 

para despachar uma coisa ou outra, resolver alguns problemas dos 

subordinados, ou ficar lá perambulando pelo quartel, almoçar. [...] Você 

depois do almoço ia dormir, os oficiais tinham os alojamentos, cada um tinha 

seu armário, sua cama. [riso] Então você acorda de tarde quer que alguém lá 

para: “Vamos embora, vamos trabalhar”. Se não ficava ali entrando pelo 

horário do expediente, porque tinha o horário do almoço, não é? Então, para 

vocês terem uma ideia. E de tarde jogava uma outra peladinha e depois 

terminava, quatro e meia, cinco horas todo mundo ia embora. Quer dizer, a 

Polícia Militar só era empenhada mesmo, repito, quando havia, assim, esses 

grandes eventos, manifestações públicas, e normalmente para reprimir – que 

era um dado interessante. Eu, por exemplo, no treinamento que nós fizemos, 

eu e meus colegas, nós aprendíamos que manifestação era algo insuportável, 

era manifestação de desordem. Então uma manifestação era para ser 

dissolvida
216

. 

 

Ou seja, desde o início da república a polícia militar do Rio foi organizada na 

forma de “uma força tarefa aquartelada” que na prática funcionava como “um híbrido 

particular do que hoje são o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o Batalhão de 

Choque (BPMChq)
217

”. A decisão de mudar esse panorama histórico e empregar as 

PM‟s para fazer o policiamento ostensivo de rua foi motivada pelo contexto de escalada 

da radicalização política. O Exército não tinha o efetivo nem a capilaridade necessária 

para responder às exigências de segurança colocadas pelo crescimento das incursões 

guerrilheiras urbanas e rurais pelo país. Do ponto de vista do governo, havia a 

necessidade de que forças locais pudessem combater essas ações sem a necessidade de 

mobilização e deslocamento de tropas do Exército. 

Pouco tempo depois, em 1970, o Decreto nº 66.862, de 8 de julho de 1970, 

aprovou o Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros (R-200), que 

através do artigo 25 do capítulo VII, integrou as polícias militares ao “serviço de 

informações e contra-informações do Exército”, subordinando-as formalmente aos 
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 Entrevista do coronel Jorge da Silva concedida em julho de 2011 para o projeto História do 

Policiamento Comunitário no Rio de Janeiro. Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC). Fundação Getúlio Vargas, p. 2. 
216

 Idem. p. 3. 
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 MUNIZ, Jacqueline. Ser policial é, sobretudo, uma razão de ser: cultura e cotidiano da Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado em Ciência Política. IUPERJ, 1999. p. 74 
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órgãos da chamada “comunidade de informações” do regime, e permitiu que a IGPM 

pudesse intervir diretamente nas Secretarias de Segurança Pública dos estados em 

relação a “assuntos técnico-profissionais” das polícias militares
218

. 

Num momento de polarização ideológica muito forte e politização extrema das 

Forças Armadas, essas iniciativas permitiram que o Exército exercesse uma influência 

ainda mais profunda sobre as corporações policiais. A IGPM mobilizou um amplo 

esforço de padronização das forças militares estaduais com liberdade para reorganizar 

seus aspectos organizacionais, estratégicos e pedagógicos em alinhamento com a 

política geral do governo militar
219

. 

A partir deste momento, as polícias estaduais intensificaram ainda mais o seu 

perfil militarizado, recebendo treinamento de combate à guerrilha, aulas de armadilhas e 

silenciamento de sentinelas
220

, com o intuito de atuar em ações de segurança interna, e 

passaram a atuar como parte de uma ampla rede de órgãos de repressão que foi sendo 

aprimorada pelo regime militar durante seu período mais duro, especialmente entre os 

anos de 1967 e 1975
221

. 

Durante todo esse processo, a Doutrina de Segurança Nacional (DSN), que 

começou a ganhar espaço entre as Forças Armadas no interior da Escola Superior de 

Guerra na virada da década de 1950 para os anos de 1960, passou a orientar também 

todo o processo de formação e “adestramento” das polícias militares estaduais, 

sobretudo as dos principais centros urbanos do país, com destaque para São Paulo e Rio 

de Janeiro.  

A DSN, que foi desenvolvida no contexto da Guerra Fria, surgiu como uma 

teoria da guerra baseada numa perspectiva ideológica de combate “total” contra os 

agentes do comunismo internacional. De acordo com Maria Helena Moreira Alves, o 

Manual Básico da Escola Superior de Guerra (ESG) apresentava o conceito de “guerra 

total” como uma forma moderna de guerra em contraste com seu modelo “clássico” ou 

“convencional”, onde a guerra é politicamente declarada e travada contra forças 
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estrangeiras
222

. A “guerra moderna”, conforme descrita pelo manual, teria deixado de 

ser apenas militar para se tornar “econômica, psicológica e científica”, exigindo a 

mobilização de toda a sociedade em estado de prontidão contra todas as ameaças a 

ordem estabelecida
223

. 

Nesse contexto, a guerra revolucionária comunista era classificada como uma 

forma “não clássica” de conflito. Segundo Maria Helena Moreira Alves, a perspectiva 

disseminada pela DSN era de que 

 

Os países comunistas, em sua ânsia de expansão e domínio do mundo, 

evitando engajar-se em um confronto direto, põem em curso os princípios de 

uma estratégia em que a arma psicológica é utilizada, explorando as 

vulnerabilidades das sociedades democráticas, sub-reptícia e 

clandestinamente, através da qual procuram enfraquece-las e induzi-las a 

submeter-se a seu regime sócio-político
224

.  

Além disso, como a guerra revolucionária supostamente assumia “formas 

psicológicas e indiretas” a partir da ação “sub-reptícia e clandestina” de agentes 

comunistas infiltrados visando a “conquista das mentes” do povo brasileiro, os 

dirigentes do Estado nacional escolheram priorizar as atividades de segurança interna 

para combater estes “inimigos internos
225

”. 

Desse modo, a noção de segurança interna ganhou protagonismo na política de 

Segurança Nacional do regime militar, colaborando para uma maior indistinção entre as 

definições de “ordem pública” e “ordem interna” e provocando uma série de efeitos 

negativos no processo de profissionalização das forças policiais estaduais, pois se 

reforçou a “ambiguidade de um órgão destinado a especializar-se no provimento 

cotidiano da segurança pública, mas que, ao mesmo tempo, deve ser organizado e 

treinado como braço auxiliar das forças de segurança nacional
226

”. 

Segundo o Manual Básico da ESG, 

A Segurança Interna integra-se no quadro da Segurança Nacional, tendo 

como campo de ação os antagonismos e pressões que se manifestem no 

âmbito interno. Não importa a sua natureza: política, econômica, psicossocial 
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ou militar; nem mesmo considerar as variadas formas como se apresentem: 

violência, subversão, corrupção, tráfico de influência, infiltração ideológica, 

domínio econômico, desagregação social ou quebra de soberania. Sempre 

que quaisquer antagonismos ou pressões produzam efeitos dentro das 

fronteiras nacionais, a tarefa de superá-los, neutralizá-los e reduzi-los está 

compreendida no complexo de ações planejadas e executadas, que se define 

como Política de Segurança Interna
227

. 

Com base nessa definição, fica claro que a categoria do “inimigo interno” foi 

formulada de maneira genérica a fim de permitir que os órgãos de segurança nacional 

pudessem determinar, em última instância, a identidade desses “inimigos” e quais as 

manifestações que seriam consideradas “antagonismos”. 

Nesse momento, as polícias militares pertenciam, prática e formalmente, à 

estrutura do Exército brasileiro. Toda a legislação que determinava sua organização e 

regulava seu funcionamento havia sido estabelecida por decreto de forma autocrática 

pelo governo militar. Seu comando estava entregue a oficiais superiores do Exército, 

sua organização e instrução eram reguladas por um órgão do Estado-Maior do Exército, 

e a sua doutrina operacional totalmente fundamentada na ideologia de segurança 

nacional. Não havia nenhum órgão de controle com alguma legitimidade social e a 

corporação policial atuava na mais absoluta opacidade, obedecendo a lógica do sigilo 

das operações militares e sem prestar contas dos seus serviços à sociedade. 

No âmbito da EsFO, o Exército implementou uma ampla reformulação dos 

currículos aprofundando seus vínculos culturais com as Forças Armadas, investindo no 

aprimoramento das técnicas de repressão e introduzindo formalmente conceitos 

derivados da doutrina de segurança nacional, como as noções de “inimigo interno” e 

“segurança interna” no vocabulário operacional da corporação. 

Entre 1965 e 1968 podem ser observadas algumas alterações na base curricular 

da EsFO, com a inclusão e exclusão de um número apreciável de matérias. Essas 

mudanças ocorreram principalmente no núcleo de ensino voltado para formação 

fundamental dos oficiais, sem desdobramentos mais visíveis nos segmentos de ensino 

voltados para emprego da força. 

Os currículos mostram que esse processo de reformulação começou a impactar o 

Curso de Formação de Oficiais de maneira muito mais substancial a partir de 1969. 

Numa breve comparação entre os currículos de 1968 e 1969 é possível observar duas 

tendências marcantes: a hipertrofia do saber jurídico em relação a outros conhecimentos 
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considerados “fundamentais” e a inclusão de matérias de caráter “revolucionário” 

voltadas para a doutrinação anticomunista e para o aprimoramento de técnicas de 

repressão a “grupos terroristas”. 

 

Tabela 3 – CURRÍCULO DA EsFO -  1968 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
Nº DE SESSÕES 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ECONOMIA POLÍTICA 96   

DIREITO ROMANO 96   

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 192   

TEORIA GERAL DO ESTADO 96   

PORTUGUÊS 92 92 92 

INGLÊS 80 80 80 

ESTATÍSTICA 55   

SOCIOLOGIA 36   

DIREITO PENAL  96 96 

DIREITO CIVIL  96 96 

DIREITO CONSTITUCIONAL 40 96 96 

DIREITO COMERCIAL  96 96 

DIREITO PENAL MILITAR    60 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   30 

CIÊNCIA DAS FINANÇAS  92 92 

CRIMINOLOGIA  30  

METODOLOGIA DO ENSINO  36  

NÚMERO TOTAL DE SESSÕES 2235 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
Nº DE SESSÕES 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

SOCORROS DE URGÊNCIA 35   

INSTRUÇÃO POLICIAL 92   

EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 74   

INSTRUÇÃO GERAL 90   

ARMAMENTO 36   

ORDEM UNIDA 84 70 65 

EDUCAÇÃO FÍSICA 112 120 100 

TIRO 74 70 66 

RELAÇÕES PÚBLICAS E LIDERANÇA 36   

DEFESA CIVIL  32  

TRÂNSITO E PERÍCIA  70  

COMUNICAÇÕES  50 60 
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MOTOMECANIZAÇÃO   44 50 

ADMINISTRAÇÃO MILITAR  60 60 

DISTÚRBIOS CIVIS  50  

PM EM CAMPANHA  42  

TOPOGRAFIA  50  

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL   36 

TRABALHO DE COMANDO POLICIAL   117 

EQUITAÇÃO   40 

CRIMINALÍSTICA E TOXICOLOGIA   36 

NÚMERO TOTAL DE SESSÕES 1921 

FONTE: Plano Geral de Ensino da PMEG para o ano de 1968. Arquivo da Seção Técnica de 

Ensino (STE) da Academia de Polícia Militar Dom João VI. 

 

Tabela 4 - CURRÍCULO DA EsFO - 1969 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
Nº DE TEMPOS 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ECONOMIA POLÍTICA  96   

DIREITO ROMANO 96   

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 192   

TEORIA GERAL DO ESTADO 96   

EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA  80  

SOCIOLOGIA 25   

DIREITO PROCESSUAL PENAL   30 

DIREITO CIVIL  96 96 

DIRETO CONSTITUCIONAL  72  

CIÊNCIA DAS FINANÇAS  60  

DIREITO PENAL  96 96 

DIREITO COMERCIAL  96 96 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL   96 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO   96 

NÚMERO TOTAL DE TEMPOS 1515 

  

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
Nº DE TEMPOS 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ADMINISTRAÇÃO MILITAR   60 

ARMAMENTO 36   

CHEFIA E LIDERANÇA   30 

COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES  60  

CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS  50  
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DEFESA CIVIL  30  

DIRETO PENAL MILITAR   40 

EDUCAÇÃO FÍSICA 130 120 100 

EMPREGO TÁTICO DAS UNIDADES DA PM 40 40  

EQUITAÇÃO   50 

ESTATÍSTICA POLICIAL 40   

GUERRAS ESPECIAIS   120 

INSTRUÇÃO GERAL E DOUTRINAMENTO  70   

INSTRUÇÃO POLICIAL 120 100 100 

METODOLOGIA DE ENSINO  50  

MOTOMECANIZAÇÃO  36  

ORDEM UNIDA 84 65 60 

PSICOLOGIA MILITAR  50  

RELAÇÕES PÚBLICAS   36 

TÉCNICA E PRÁTICA DE TIRO  70  

TEORIA E PRÁTICA DE TIRO 80  70 

TOPOGRAFIA 30   

TRABALHO DE COMANDO POLICIAL   80 

NÚMERO TOTAL DE TEMPOS 2047 

FONTE: Plano Geral de Ensino da PMEG para o ano de 1969. Arquivo da Seção Técnica de 

Ensino (STE) da Academia de Polícia Militar Dom João VI. 

 

Conforme podemos perceber através dos quadros comparativos, os currículos 

passaram por alterações consideráveis entre um ano e outro. Enquanto em 1968 o CFO 

dispunha de 4.156 tempos de aula, em 1969 esse número caiu para 3.562 tempos, uma 

redução de 594 tempos, o que correspondeu a quase 15% duração total do curso. Em 

1968 o currículo era composto por 38 matérias, apenas uma a mais do que em 1969. Ou 

seja, a redução do tempo do curso caiu pela depreciação de uma série de conteúdos, que 

perderam espaço e/ou foram excluídos do programa, tais como inglês e criminologia, 

que foram eliminadas, e português, direito constitucional e ciência das finanças, que 

foram redimensionadas e perderam a maior parte de suas cargas horárias. 

Sociologia também perdeu espaço e teve seu tempo reduzido de 36 para 25 

tempos de aula. No cômputo geral, o currículo de 1969 dispunha de 1.515 tempos de 

aula dedicados ao ensino fundamental. Desse total, 1.254 horas eram ocupadas por 

disciplinas relacionadas ao universo do direito, fazendo com que os conhecimentos 

jurídicos tivessem um predomínio absolutamente desproporcional no currículo do curso, 

preenchendo quase 83% da carga horária. 
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Uma hipótese para a hipertrofia do saber jurídico no processo de formação dos 

oficiais da Polícia Militar nesse período histórico é que ao colocar nas ruas uma força 

estadual que havia se aquartelado durante praticamente todo o período republicano, 

haveria a necessidade de dotar a tropa e seus comandantes com instrumental que lhes 

permitisse cumprir sua nova missão constitucional de “assegurar o cumprimento da lei” 

e a “manutenção da ordem pública
228

”. 

Até a segunda metade dos anos de 1960, o conteúdo aplicado na EsFO 

correspondia ao básico da formação militar e da instrução policial, complementadas por 

algumas disciplinas de conhecimentos gerais, incluindo cadeiras de introdução ao 

direito. No entanto, através dos currículos de 1960, 1965, 1968 e 1969, é possível 

perceber como o saber jurídico foi ganhando espaço até se tornar predominante entre os 

conteúdos fundamentais. 

Em 1960, quando o Rio de Janeiro ainda era Distrito Federal, o currículo do 

CFO contemplava apenas 3 disciplinas de natureza jurídica
229

. Em 1965, passaram a ser 

5 disciplinas, sendo todas elas ministradas por oficiais da própria PM, sem a 

participação de professores civis
230

. Em 1968 houve um aumento bastante expressivo, 

chegando a um total de 10 disciplinas relacionadas ao universo do direito que ocupavam 

mais de 30% da carga horária de todo o curso. Em 1969 o aumento se consolidou e, 

proporcionalmente, ganhou um destaque ainda maior com 11 disciplinas, incluindo 

direito penal militar, classificado como conteúdo de formação profissional. 

Essa tendência se desenvolveu de forma concomitante ao fechamento 

institucional do regime ditatorial militar, que lançou mão de uma série de manobras 

legais para ampliar seus poderes, controlar a oposição e neutralizar as resistências. De 

acordo com Anthony Pereira, a ditadura militar brasileira se diferenciou das suas 

congêneres sul-americanas, sobretudo do Chile e da Argentina, justamente pela sua 

tentativa de se legitimar através da legalização dos meios repressivos e pela sua ampla 

judicialização. 

Segundo o autor  

 

A repressão instaurada pelo golpe de 1964 foi altamente judicializada e 

gradualista: o regime aos poucos modificou alguns aspectos da legalidade 
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tradicional, mas não se lançou à matança extrajudicial em larga escala, 

mesmo após o endurecimento do regime, em fins da década de 1960
231

. 

 

Esse tipo de comportamento por parte de governos autoritários, na realidade, não 

é incomum. Regimes de exceção comumente procuram manipular as leis e os tribunais 

em seu favor. Os processos por crimes políticos podem ser instrumentos importantes na 

intimidação dos opositores, na construção de uma imagem positiva da situação, e no 

convencimento da opinião pública quanto ao compromisso do governo com a justiça
232

. 

Para descrever a forma como essas ditaduras do cone sul articularam exceção e estado 

de direito e “enfocaram a aplicação da lei durante o tempo em que exerceram o poder”, 

Anthony Pereira elaborou o conceito de “legalidade autoritária
233

”. 

Na análise do autor, a “legalidade autoritária” brasileira teria sido “relativamente 

conservadora” em comparação com a dos seus vizinhos, pois acabou por “preservar 

mais elementos das doutrinas e procedimentos legais tradicionais, nos processos de 

crimes políticos, do que ocorreu com as táticas repressivas dos regimes militares chileno 

e argentino”. Contudo, não seria possível argumentar que o regime militar brasileiro 

tenha sido brando ou leve. A ditadura brasileira, assim como a chilena e a argentina, 

praticou atos de “terrorismo de Estado, usando sistematicamente de vigilância, 

detenções, tortura, assassinato e, às vezes, desaparecimento de seus próprios 

cidadãos
234

”. 

Embora o enquadramento legal das ações de repressão tenha consistido numa 

preocupação do regime, a interpretação das leis estava contaminada pelos pressupostos 

da Doutrina de Segurança Nacional, que priorizava a defesa do Estado contra ameaças 

externas e internas, e a manutenção de uma ordem política e social hierarquizada. 

Nessas circunstâncias, o trabalho de policiamento ostensivo, que representa a ponta do 
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sistema judiciário, opera com base numa “visão criminalizante da ordem pública
235

”, 

contribuindo para o cerceamento das liberdades individuais. Isso significa que mesmo 

que o Brasil não tenha experimentado um processo de “repressão irrestrita e total 

abandono das estruturas legais tradicionais”, o seu sistema de segurança foi 

instrumentalizado para atender aos interesses das Forças Armadas consubstanciados na 

DSN. 

Do ponto de vista da formação policial militar, o ensino profissional, a partir de 

1969, também passou por mudanças significativas que alteraram a matriz curricular do 

curso. Os conteúdos de técnica policial foram ampliados e aprimorados. A disciplina 

“PM em campanha” passou a se chamar “Emprego tático de unidades da PM” e ganhou 

38 tempos a mais de aula, e ”Instrução policial” passou a ser ministrada nos 3 anos do 

curso com um acréscimo de 228 tempos em relação ao ano anterior, quando dispunha de 

apenas 92 tempos. 

Além disso, foram introduzidas disciplinas de conteúdo “contrarrevolucionário” 

baseadas nos preceitos da Doutrina de Segurança Nacional. Os conceitos de “segurança 

interna” e “inimigo interno” ganharam centralidade e a EsFO através das disciplinas de 

“Instrução geral e doutrinamento” (IGD), e “Guerras especiais” (GE), que foram 

incluídas naquele ano e expressavam uma visão dicotômica e maniqueísta da realidade 

típica do período da Guerra Fria. As unidades didáticas dessas matérias apresentavam 

um mundo assombrado pela ameaça comunista. O discurso adotado indicava que o 

sucesso da “revolução democrática brasileira” teria significado uma vitória importante, 

porém não definitiva contra o perigoso “movimento comunista internacional” que ainda 

buscava se infiltrar no país para derrubar o governo e instalar um regime totalitário e 

ateu. 

As aulas de IGD eram divididas em 4 unidades didáticas distintas. A primeira 

era dedicada a apresentação dos regimentos militares que organizam a estrutura da 

corporação, a segunda estava voltada para o “doutrinamento moral” dos cadetes, 

enfatizando a necessidade do “amor à corporação”, da “vida religiosa” e da “lealdade 

suprema para com a nação” na formação integral de um oficial da polícia militar. A 

terceira unidade enfatizava ações educativas dirigidas para alertar os alunos-oficiais a 

respeito da “responsabilidade do oficial subalterno na educação de seus homens, 
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visando impedir os efeitos da ação psicológica dos comunistas, bem como nas ações 

contra as guerrilhas e contra os distúrbios civis
236

”. 

A disciplina “Guerras Especiais”, por sua vez, dispunha de 120 tempos de aula, 

ficando com a quarta maior carga horária de todo o currículo profissional, atrás apenas 

de matérias dedicadas a conteúdos básicos da formação policial militar, como educação 

física, ordem unida e instrução policial. O conteúdo disciplinar de GE era dividido em 

três unidades focalizando os assuntos “armas psicológicas”, sobre propaganda 

ideológica, “guerra revolucionária”, abordando as novas formas de conflito 

desenvolvidas no mundo polarizado, e “guerrilha e contraguerrilha”, com treinamento 

técnico para organização e combate à focos guerrilheiros com auxílio de infantaria e 

emprego de artilharia
237

. Interessante notar o processo de incorporação do léxico 

presente nos preâmbulos das Leis de Segurança Nacional ao conteúdo das disciplinas.   

A ideia de que a polícia era uma força de combate empregada numa guerra 

permanente contra inimigos internos que conspiravam para perverter a nação brasileira 

orientou o trabalho policial durante as décadas seguintes e comprometeu a qualidade do 

policiamento. Ao longo dos anos 1970 o currículo do CFO sofreu algumas alterações 

com a inclusão e exclusão de disciplinas sendo realizadas quase ano a ano. No entanto, 

apesar de certa descontinuidade na aplicação dos programas de ensino, a estrutura do 

modelo de formação conservou suas três características fundamentais, a cultura jurídica, 

o militarismo e uma abordagem ideológica da realidade política e social do país baseada 

na DSN
238

. 

Em 1975 houve a fusão do antigo estado da Guanabara com o então estado do 

Rio de Janeiro. Como consequência, as polícias militares dos dois estados também se 

fundiram e deram origem à atual Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Foi 

também nesse ano que o sistema de ensino e instrução da oficialidade da PMERJ 

assumiu sua estrutura atual, constituindo-se de duas grandes escolas, a EsFO, 

responsável por habilitar os cadetes para ocuparem os postos de 2º tenente, 1º tenente e 

capitão, e a Escola Superior de Polícia Militar (ESPM), no âmbito da qual são 

ministrados o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), que capacita oficiais 
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bacteriológica e radiológica, entre outras. 



 

95 
 

intermediários para exercer os postos de major e tenente-coronel, e o Curso Superior de 

Polícia (CSP), que prepara seus alunos para o posto de coronel, patente máxima da 

corporação. 

Em 1977, a Inspetoria Geral das Polícias Militares tomou uma importante 

iniciativa no sentido de reforçar a padronização do ensino nas academias de polícia. 

Naquele ano, a IGPM mobilizou as PM‟s de todos os estados para um encontro de duas 

semanas em Brasília. De acordo com a nota de instrução nº 01-IGPM3/77, de 8 de 

agosto, o objetivo da convocação era a  

(...) revisão dos currículos dos diversos cursos e estágios que são comuns a 

mais de uma PM/CBM, de forma a eliminar as disparidades existentes e 

permitir que os mesmos objetivos sejam atingidos em cursos e estágios do 

mesmo tipo, além de permitir a efetiva dinamização do sistema de ensino 

policial-militar [...] com vistas a propiciar melhor habilitação para o exercício 

dos cargos e funções
239

. 

 

Na primeira semana seriam avaliados e discutidos os currículos dos cursos e 

estágios das praças, e a segunda semana ficaria reservada para a análise dos principais 

currículos de formação dos oficiais. Cada comandante-geral ficou encarregado de 

nomear dois oficiais para representar sua corporação, o Diretor de Ensino, ou Chefe da 

3ª Seção, e o Comandante, ou Subcomandante de um estabelecimento de ensino
240

. Os 

indicados foram divididos em 16 grupos de trabalho com representantes de todo o 

Brasil. Os GT‟s deveriam avaliar todos os cursos oferecidos pelas PM‟s e submeter uma 

proposta de revisão dos currículos e dos planos de matérias para apreciação e aprovação 

do “general IGPM
241

”. Após a ratificação por parte da instância de coordenação 

nacional, foi adotada uma nova base curricular que vigorou de 1978 até 1983, ano no 

qual o coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira assumiu o comando da corporação 

após a eleição de Leonel Brizola para o governo do estado. 

A despeito de o regime ditatorial militar ter conseguido eliminar todos os focos 

de resistência armada ainda no início dos anos 70 e de o país ter intensificado o 

processo de redemocratização ainda em 1979 com a aprovação da Lei de anistia, o 

ensino da EsFO permaneceu profundamente marcado pela presença da DSN, 

privilegiando ações de defesa interna em detrimento das questões do policiamento 

comum, e enfatizando o uso da força como recurso primordial na resolução de conflitos. 
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Essa orientação ideológica da atividade policial deixou sequelas de longo prazo na 

corporação, posto que com o passar dos anos o descompasso entre a formação recebida 

e a experiência da prática profissional foi ficando cada vez mais acentuado e os policiais 

militares saíam da academia despreparados para lidar com os desafios cotidianos do 

policiamento ostensivo
242

. 

A nova base curricular adotada a partir de 1978 e mantida com pequenas 

variações até 1983 foi a seguinte: 

Tabela 5 – CURRÍCULO - 1978 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 60   

CRIMINALÍSTICA  45  

DIREITO ADMINISTRATIVO   70 

DIREITO CIVIL   60 

DIREITO CONSTITUCIONAL  60  

DIREITO PENAL  90  

DIREITO PENAL MILITAR  50  

DIREITO PROCESSUAL PENAL   60 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR   60 

ESTATÍSTICA 60   

ESTUDOS DE PROBLEMAS BRASILEIROS   60 

INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO 30   

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 60   

MEDICINA LEGAL  45  

PSICOLOGIA SOCIAL   70 

SOCIOLOGIA 30   

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 30   

CARGA HORÁRIA TOTAL 940 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ADMINISTRAÇÃO   60 
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 Segundo o coronel Jorge da Silva, enquanto os policiais militares eram submetidos à doutrinação 
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ARMAMENTO 30 35  

COMUNICAÇÕES  30  

DEFESA CIVIL   30 

DIDÁTICA  60  

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR 120 120 120 

EQUITAÇÃO   40 

HIGIENE E SOCORROS DE URGÊNCIA 30   

INFORMAÇÕES E CONTRA-INFORMAÇÕES   40 

INSTRUÇÃO GERAL 70 80  

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO  20  

OP DE DEF INTERNA E DEF TERRITORIAL 80 85 85 

ORDEM UNIDA 60 40 40 

SEG FÍSICA DE INSTALAÇÕES E DIGNATÁRIOS  30  

TÉCNICA DE AUTO  40  

TÉCNICA POLICIAL MILITAR 180 150 150 

TIRO 30 45 45 

TRABALHO DE COMANDO   60 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2005 

 

Nesse quadro, a disciplina Operações de Defesa Interna e Defesa Territorial 

(ODIDT) no 1º ano absorveu o conteúdo de Distúrbios Civis numa unidade didática 

junto com Controle de Tumultos e Táticas de Choque, enquanto no terceiro ano foram 

abordadas as questões relativas aos conceitos básicos da DSN e seus derivados, como 

segurança interna, inimigo interno, guerra psicológica e operações de guerrilha. 

Além disso, o Relatório Anual de Ensino (RAE) de 1981 registrou uma 

conferência realizada em 29 de maio pelo próprio Secretário de Segurança Pública do 

Estado, o general Waldir Alves Costa Muniz, sobre o “Movimento Comunista 

Internacional”, deixando claro que mesmo após a superação do período de maior 

radicalização política e ideológica não houve nenhuma iniciativa no sentido de 

desaparelhar e modernizar o sistema de ensino da EsFO. 

No ano seguinte, em 1982, ano das eleições diretas para o governo do estado, o 

Plano Anual de Instrução dividiu o trabalho de “adestramento” em 4 tipos diferentes, 

“adestramento nas ações de policiamento ostensivo”, “adestramento nas ações de defesa 

pública”, “adestramento nas ações de defesa interna sob controle do Estado” e 

“adestramento nas ações de defesa interna e defesa territorial”. No primeiro, os 

exercícios eram realizados com base na prática diária das diferentes modalidades de 

policiamento ostensivo (normal, rádio-patrulha e de trânsito). No segundo, eram criadas 

situações de treinamento em formação de pelotão de choque, com caráter 
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eminentemente repressivo. No terceiro, o comando-geral, sob orientação da Secretaria 

de Estado de Segurança Pública deveria criar uma situação hipotética de grave 

perturbação da ordem interna em área estadual na qual a PM ainda dispõe de meios para 

controlar o distúrbio através do emprego de táticas de repressão e combate à guerrilha 

urbana e/ou rural, sem a necessidade de intervenção das Forças Armadas. No último, as 

situações de instrução criadas tinham o objetivo de preparar os oficiais para as missões 

de policiamento em áreas sob controle militar e de repressão em ações defesa interna e 

defesa territorial sob coordenação do Exército
243

. 

Os exercícios de “adestramento” de defesa interna e territorial eram elaborados 

com base em manuais e instruções provisórias do Estado Maior do Exército, e as 

missões observadas consistiam em  

 

(...) controle de distúrbios, proteção ao patrimônio público e privado, guarda 

e defesa de pontos ou áreas sensíveis, estouro de “aparelhos”, localização e 

identificação de possíveis focos ou redutos de guerrilha rural e operações 

limitadas de cerco e eliminação desses focos
244

. 

 

Até mesmo as atividades de patrulha cotidiana tinham o conteúdo dedicado a 

ações de “combate em operações policiais de rotina ou contraguerrilha”. O emprego de 

unidades policiais militares destacava o trabalho de companhia de choque, as ações de 

contraguerrilha urbana e rural continuavam tendo destaque nos treinamentos e não há 

nenhuma menção direta à proteção dos cidadãos e a métodos alternativos de resolução 

de conflitos e de atendimento a demandas específicas da população. Praticamente toda a 

instrução envolvia o uso da força a partir de uma leitura ideologizada da realidade 

social. 

Os ventos da redemocratização só começariam a soprar no interior da 

corporação e da sua principal escola de formação a partir das novas diretrizes políticas 

definidas pelo governo Brizola e que o comandante Cerqueira buscou colocar em 

prática na PMERJ. 

 

 

 

 

 

                                                           
243

 Plano Anual de Instrução de 1982. Fls. 4-6. 
244
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Capítulo 3 – O projeto reformista do primeiro comando Cerqueira 

3.1 O “Rio contra o crime” 

 

Para além do entusiasmo e da euforia provocados pelo fim do autoritarismo e 

pelo retorno à ordem democrática, o processo de esgotamento do regime militar e o fim 

da ditadura também foram marcados por uma série de crises e por um cenário de grande 

tensão social. 

Ao final da década de 1970, o chamado “milagre econômico” já parecia um 

passado distante e o Rio de Janeiro começava a sentir mais diretamente os efeitos da 

crise econômica. Naquele momento a região metropolitana atingiu “um padrão de 

crescimento urbano sem taxas correspondentes de aumento da oferta de emprego em um 

contexto de esvaziamento econômico”. Essa conjuntura resultou em um “surto de 

favelização”, precarização das condições de vida para um grande número de pessoas e 

elevação dos índices de criminalidade
245

. Contudo, nesse momento a violência ainda 

estava mais restrita a regiões pobres e marginalizadas, sobretudo da Baixada 

Fluminense, atingindo majoritariamente populações periféricas e socialmente 

vulneráveis
246

.  

Esse quadro de aumento da violência era severamente agravado pela atuação das 

forças de segurança, que potencializavam e exacerbavam a instabilidade nessas regiões. 

O modelo de policiamento militarizado, influenciado pela lógica da guerra e 

ideologicamente conservador e autoritário estava baseado na repressão e no uso da força 

para fins de controle social. Os policiais eram treinados a partir de pressupostos bélicos 

e a visão de mundo que lhes era transmitida dentro das escolas de formação apresentava 

um mundo em perigo de dissolução, cabendo às forças de segurança a missão de manter 

a ordem estabelecida “de qualquer maneira
247

” para preservar os valores da sociedade 

tradicional. 

Eles eram doutrinados contra a ameaça comunista e aprendiam métodos e 

práticas de contraguerrilha na perspectiva da “segurança interna”. Entretanto, os crimes 
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de natureza política e ideológica representavam uma pequena parcela das ocorrências 

atendidas pela polícia e a corporação não dispunha de instrumentos adequados para 

atuar no enfrentamento de delitos comuns, pois a ideia de segurança pública estava 

subordinada a noção de “segurança interna” em consonância com os parâmetros da 

doutrina de segurança nacional, inclusive com desdobramentos jurídicos 

militarizados
248

. Desse modo, a formação oferecida ao efetivo da PM não era apenas 

pouco racional e ineficiente, como também favorecia desvios decorrentes da exploração 

da violência por parte dos policiais que atuavam na linha de frente. 

Embora não seja possível empreender análises mais aprofundadas a respeito da 

dinâmica criminal dos anos de 1970 em razão da inexistência de dados agregados 

confiáveis, alguns autores consideram que nesse período o crime e a violência urbana já 

haviam assumido proporções bastante expressivas, mas ainda não ocupavam o centro do 

debate público por estarem concentradas, sobretudo, nas periferias
249

. 

A revista Veja de 26 de dezembro de 1979 realizou um balanço da década que se 

encerrava e publicou uma matéria que ajuda a corroborar essa hipótese. A questão da 

segurança pública no Rio de Janeiro foi tratada pela revista nos seguintes termos 

 

Com pelo menos um cadáver para cada dia da década de 70, a baixada 

fluminense, tumor do Rio de Janeiro, foi abrigo por excelência, de um dos 

fenômenos mais notáveis no Brasil: o esquadrão da morte. Foram mais de 

4000 corpos varados de balas, às vezes mutilados, abandonados em beiras de 

estradas ou terrenos baldios por quem não tem a menor preocupação em 

escondê-los. O esquadrão, condomínio da polícia com quadrilhas, até hoje 

não é vulnerável à lei [...]. Como o território em que a polícia confina com o 

banditismo nunca foi explorado por nenhum dos três governos da década, ele 

deteve em conjunto um inconveniente recorde estatístico: a baixada 

fluminense tornou-se durante os anos 70 o lugar mais violento de todo o 

mundo
250

. 
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 “Milhares de réus foram levados a julgamento por crimes políticos no Brasil, e 7.367 deles recorreram 
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A polícia se tornava cada vez mais violenta, mas isso não significou redução no 

número de crimes ou melhoria da sensação de segurança. De acordo com João Trajano 

Sento-Sé e Luiz Eduardo Soares 

 

Desde o início da década de setenta, as denúncias de crimes contra os direitos 

humanos praticados pelas forças de segurança do Estado se avolumaram, a 

princípio timidamente, ganhando mais espaço e consistência à medida que a 

censura se tornava mais flexível. Instituições da Igreja e da sociedade civil, 

como a CNBB, a ABI e a OAB, manifestavam-se publicamente contra os 

excessos e desmandos ocorridos em quartéis e outros órgãos de segurança. A 

trégua parcialmente pactuada pela lei da anistia não poderia ser suficiente 

para aplacar as feridas, tampouco para se considerar resolvida a questão dos 

crimes contra os direitos humanos perpetrados pelo Estado
251

. 

 

Pouco a pouco, a violência antes mais restrita a zonas periféricas como a 

Baixada Fluminense, “começou a transbordar para o conjunto da cidade” fazendo com 

que a sensação de insegurança se disseminasse de forma generalizada
252

. Ainda em 

1979, uma pesquisa de opinião realizada pelo IBOPE registrou a questão da violência 

como a principal preocupação da população fluminense, à frente da educação, da saúde 

e do desemprego
253

. 

No mesmo ano de 1979, os principais jornais do estado estamparam em suas 

capas uma fotografia feita ao final uma operação policial no morro da Cachoeirinha, no 

subúrbio da cidade do Rio, na qual cinco homens negros apareciam amarrados pelo 

pescoço, remetendo ao passado escravocrata do país e dando uma demonstração 

explícita de uma política de segurança discriminatória e punitivista
254

.  

Apesar de toda a repercussão negativa do caso e das inúmeras denúncias de 

abusos de autoridade dirigidas contra policiais militares e agentes de segurança, a 

política de segurança continuou seguindo a mesma orientação. Em fevereiro de 1981, o 

então coronel do Exército, Nilton de Albuquerque Cerqueira foi nomeado para o cargo 

de comandante-geral da PMERJ. O novo comandante era considerado um oficial da 

“linha dura” com vasta experiência na repressão aos grupos armados de esquerda. Ainda 

no posto de major, em 1971, ele foi responsável pelo DOI-CODI de Salvador, 

                                                           
251

 SENTO-SÉ, João Trajano. SOARES, Luiz Eduardo. Estado e segurança pública no Rio de Janeiro: 

dilemas de um aprendizado difícil. Rio de Janeiro, 2000, p.2. 
252

 BARREIRA, Marcos. Op. Cit. 
253

 SENTO-SÉ, João Trajano. SOARES, Luiz Eduardo. Op. Cit. p.5. 
254

 Idem. p.1. 



 

102 
 

comandando a “Operação Pajuçara”, que matou o líder guerrilheiro, ex-capitão do 

Exército, Carlos Lamarca
255

. 

Ao assumir o comando da PMERJ, o coronel Nilton Cerqueira se notabilizou 

pelo tom bélico das suas declarações públicas e pelo perfil repressivista das suas 

iniciativas dentro da corporação
256

. Foi durante a sua administração que a PMERJ 

investiu mais fortemente nos chamados Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), como 

modalidade de policiamento para combater a criminalidade comum
257

. 

De acordo com o coronel Íbis Pereira, a intenção do então comandante era 

investir no “viés da repressão pura e simplesmente
258

”. Partia-se do pressuposto de que 

os criminosos estavam encastelados nas favelas e nas periferias e os policiais deveriam 

estar equipados para incursionar nesses territórios a fim de persegui-los e combatê-los. 

O coronel Íbis resume a visão predominante nos seguintes termos 

 

[...] o crime está onde? O crime está na favela. Então vamos treinar grupos, 

vamos dar a esses grupos noções de táticas especiais de comandos, dentro 

daquela concepção de comandos. O que é uma concepção de comandos? 

Você tem uma determinada área onde você precisa entrar e sair rapidamente 

[...] A ideia era você entrar, realizar a missão o mais rápido possível com uma 

quantidade mínima de baixas [entre os policiais] e retroceder. Então você 

treina pequenos grupos. Capacita esses homens com todo um treinamento, 

com toda uma preparação. Esses homens vão, cumprem a missão e voltam. 

Essa é a ideia
259

. 

 

Dessa forma, estava evidente que a transição democrática não significaria uma 

mudança automática na abordagem do problema da violência urbana, sobretudo porque 

o Exército ainda detinha o controle sobre as agências de segurança. Segundo Cristina 

Buarque de Hollanda, naquele momento não havia sequer um conjunto de medidas que 

pudessem ser classificadas como políticas públicas de segurança, pois o regime se 
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limitava a “administrar os instrumentos de coerção” de acordo com as “concepções de 

soberania, paz social e segurança nacional” presentes na DSN
260

. 

No entanto, o avanço do processo de redemocratização permitiu que os veículos 

de imprensa mais tradicionais passassem a conferir um destaque cada vez maior não só 

para o fenômeno da violência criminal, mas também para a crescente insatisfação de 

parcelas substanciais das camadas médias da sociedade civil, que condenavam os 

parâmetros de atuação das forças policiais
261

. De acordo com João Ricardo Dornelles, 

“foi naquele momento que os meios de comunicação social começaram a tratar 

amplamente da questão, se posicionando, formando opinião pública sobre o assunto e 

sendo um veículo de propostas das autoridades públicas
262

”. 

Quando foram realizadas as eleições diretas para governador do estado, em 

1982, o candidato do PDT, Leonel Brizola, articulou um discurso de oposição radical ao 

legado da ditadura no qual ressaltava seu compromisso com a defesa das minorias e dos 

grupos sociais historicamente marginalizados, principalmente negros e moradores de 

periferias. De acordo com Renato Lessa, além de priorizar políticas sociais voltadas 

para educação, saúde, moradia e saneamento básico, o projeto brizolista também “foi 

pioneiro na associação entre política de segurança pública e reconhecimento do 

imperativo dos direitos humanos
263

”. 

O sucesso eleitoral de Brizola no Rio de Janeiro deu início a uma experiência de 

“inovação institucional” que pretendia criar as condições políticas necessárias para a 

superação da herança maléfica do regime militar em suas mais diversas dimensões. No 

campo da segurança pública, especificamente, o objetivo principal consistia em 

instaurar um modelo de “garantismo constitucional, fundado nos anseios de 

instrumentação e realização efetiva do Estado Democrático de Direito
264

”. 

Nesse sentido, a principal entidade no processo de remodelamento da segurança 

pública foi a PMERJ, objeto da maior parte das críticas dos grupos de oposição à 

ditadura. O novo governo pretendia coibir violências e abusos de autoridade, e reduzir 
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os índices de letalidade das intervenções policiais a partir da redefinição de seus 

critérios de ação. Assim, os esforços de renovação foram direcionados para a 

corporação responsável pelo policiamento ostensivo e que operava em maior 

proximidade com a população. 

Contudo, a realidade da transição no Rio de Janeiro era complexa e 

desafiadora.
265

 O estado vivia uma crise no campo da segurança pública e alguns poucos 

meses depois do coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira ser efetivado no cargo de 

comandante-geral da PMERJ a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o intuito de apurar “as 

razões da criminalidade no estado” e as “causas da insegurança” em que vivia o povo 

fluminense
266

. 

A CPI foi aberta apoiada no pedido do deputado Heitor Furtado, do Partido 

Democrático Social (PDS), protocolado no dia 1º de março de 1983, e iniciou seus 

trabalhos naquele mesmo mês. O comandante Nazareth Cerqueira foi convidado para 

prestar depoimento na comissão em 15 de junho, no contexto de uma crise no sistema 

penitenciário que vinha sofrendo com fugas cada vez mais frequentes nos presídios 

estaduais
267

. 

Efetivado no cargo há menos de 3 meses, Cerqueira aproveitou a oportunidade 

de falar publicamente para a Comissão e criticou as “pessoas de prestígio” que 

desaprovavam a filosofia do seu comando ao dizer que elas queriam que a polícia 

trabalhasse “fora da lei
268

”. Também usou o espaço aberto na Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) para defender o modelo de segurança pública 

baseado no “garantismo constitucional” e no respeito aos direitos humanos promovido 

pelo governo. 

Antes de ser sabatinado pelos deputados, Nazareth Cerqueira leu um texto 

intitulado “Ideias sobre violência urbana”, no qual ele analisava o objeto da Comissão a 

partir das propostas da criminologia crítica do professor Manuel López-Rey. Em sua 
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análise, Cerqueira destacou a impossibilidade de se estabelecer relações automáticas de 

causalidade para esclarecer o fenômeno criminal e ressaltou que avaliações de 

fundamentação sócio-econômica e psicopsiquiátricas não seriam suficientes para 

“explicar o crime
269

”. 

Ao concluir sua intervenção, o coronel Cerqueira afirmou que 

 

(...) enfrentar o problema da violência urbana é complexo, exigindo uma 

mudança do objeto de estudo das disciplinas penais, para que se procure 

entender a atitude, como causa da criminalidade. [...] É dentro deste 

contexto que se pode esperar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 

seu mais denodado esforço, sua mais desinteressada contribuição
270

 [grifos 

meus]. 

 

 Essa declaração dá indícios importantes a respeito da nova abordagem que o 

comandante pretendia estabelecer em relação ao problema da segurança pública. 

Influenciado pela obra de Lopez-Rey, Cerqueira recusava “as teses autoritárias sobre o 

crime e o criminoso
271

”, e defendia uma “criminologia que não se dirigia 

particularmente para a personalidade do criminoso
272

” ou para as hipóteses de cunho 

sócio-econômico que tendem a criminalizar a pobreza. O delinquente deixaria de ser 

entendido como um inimigo interno e passaria a ser tratado como um cidadão que 

cometeu um crime. 

O novo comando se mostrava comprometido com a mobilização de um amplo 

esforço de reflexão sobre a atividade policial a fim de rever seus parâmetros 

operacionais e adequar o funcionamento da corporação às novas exigências de uma 

sociedade que se democratizava. A transição de um modelo de policiamento militar 

baseado exclusivamente no uso da força como forma de coerção para um modelo 

pautado na prevenção e na garantia dos direitos individuais exigia fundamentação 

teórica capaz de respaldar as novas iniciativas. 

Em dezembro de 1983, foi aprovado o Plano de Desenvolvimento Econômico e 

Social do Governo do Estado (PDES). Esse documento definiu as prioridades do 

governo e as estratégias e diretrizes fixadas para a sua consecução no quadriênio 1984-

1987
273

. Nele estavam expressas as linhas estruturantes da nova administração e o seu 
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compromisso com políticas públicas de combate às desigualdades e de defesa dos 

direitos humanos. 

Com relação ao campo da segurança, o PDES estipulou que  

 

A mudança de conduta do governo em relação à comunidade deve começar 

pelo respeito aos direitos humanos em todos os níveis, particularmente no 

que diz respeito à segurança do cidadão comum. É necessário criar junto à 

população a consciência do fim da arbitrariedade e da impunidade, no que se 

refere às autoridades estaduais. O cidadão não deve temer a polícia, que será 

acionada para protegê-lo, não para reprimi-lo. Não há mais “blitzen” de 

trânsito, nem prisões em flagrante delito, não se entra mais nas favelas 

arrombando portas de barracos, mas, ao contrário, a nova administração 

atua em colaboração com a comunidade. A manutenção da ordem pública se 

fará através do policiamento preventivo, do diálogo e da ação política, e o 

governo garante ao cidadão o direito de se manifestar livremente
274

. [grifos 

meus] 

 

O Plano também determinou que os secretários responsáveis pelas pastas do 

governo se encarregassem de desdobrar, em planejamentos particulares, as diretrizes 

governamentais expostas no documento. Dessa maneira, coube ao coronel Cerqueira e 

seus colaboradores a tarefa de “traduzir para a polícia militar, em termos de 

metodologias de ação policial, de técnicas de procedimento, de estratégias de 

aproximação com a sociedade, as diretrizes do governo Brizola
275

”.  

Entretanto, a conjuntura de crise na qual se desenrolou a transição política fez 

com que muitas das experiências democratizantes mais promissoras do período fossem 

desenvolvidas em circunstâncias desfavoráveis. No caso do Rio de Janeiro, a situação 

continuava a se deteriorar nas ruas da capital. Segundo Bruno Marques, no segundo 

semestre de 1983, “o novo comando da Polícia Militar foi desafiado ainda pela explosão 

de saques a supermercados e outros estabelecimentos comerciais
276

”. A gravidade dos 

acontecimentos pode ser estimada pelo conteúdo da nota que o comando publicou no 

boletim da corporação louvando e agradecendo “a coragem, a capacidade de adaptação 

e o vigor” da tropa. 

 

Este Comando tem o prazer de louvar todos os Comandantes de Unidades 

Operacionais e bem assim toda a tropa da Corporação, incluindo os policiais 
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militares dos BFB, pelo incansável trabalho realizado diuturnamente, no 

sentido de evitar a pilhagem dos armazéns e supermercados deste Estado, as 

grandes vítimas, durante todo este mês, de uma série de invasões, 

depredações e tentativas de saques, numa onda de violência só sufocada à 

custa de grande sacrifício, com um trabalho penoso, desgastante, paciente e 

inteligente em prol do povo, usado como massa de manobra e que, por isso 

mesmo, não pode sofrer uma ação repressiva violenta. A Polícia Militar, num 

verdadeiro jogo de xadrez, vem intensificando a sua atuação nas áreas mais 

sensíveis, onde tem concentrado os maiores esforços e, a cada dia que passa, 

sente-se o esvaziamento das ações perniciosas
277

. 

 

O problema dos saques se somava à crise no sistema penitenciário e ao 

crescimento das invasões de propriedades particulares no Rio de Janeiro
278

. Em meio a 

um cenário tão caótico, o jornal O Globo promoveu, em 1984, o seminário “O Rio 

contra o crime
279

”. O evento foi organizado para debater os resultados de uma pesquisa 

de opinião que as organizações Globo encomendaram ao Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (IBOPE), com o intuito de conhecer as percepções da violência por 

parte da população. 

A pesquisa do Ibope ouviu quase 300 mil pessoas que se dirigiram a 

barraquinhas distribuídas por todo o estado, onde os participantes puderam depositar 

suas opiniões sobre a questão da segurança pública. Esse material serviu de subsídio 

para o encontro que durou três dias e reuniu uma série de autoridades, acadêmicos, 

lideranças comunitárias, profissionais de segurança, entre outros. Participaram do 

seminário nomes importantes da sociedade civil, como as antropólogas Jane Souto de 

Oliveira e Alba Zaluar, o jornalista Valério Meinel, o pastor presbiteriano Caio Fábio, o 

cientista político Wanderley Guilherme dos Santos e o economista Antônio Barros de 

Castro
280

. 

O coronel Nazareth Cerqueira falou no segundo dia do evento na condição de 

“convidado especial” da organização. Como de costume, ele se valeu da oportunidade 

para elaborar um texto composto especialmente para a ocasião. Assim sendo, ao 

comentar os resultados da pesquisa, que revelava que mais de 60% dos entrevistados 

não confiavam na polícia, o secretário da polícia militar declarou que uma política de 

segurança pública eficiente devia ser construída em função de diagnósticos precisos e 
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fatos objetivos, e não em “proposições emocionais sem qualquer sustentação em 

estudos aprofundados da realidade criminal
281

”. 

O comandante da PMERJ teve uma participação muito ativa no evento e chamou 

a atenção para os desajustes do sistema criminal provocados pelo desvirtuamento da 

formação dos agentes de segurança. Cerqueira dizia que  

 

Os nossos policiais [civis e militares] sofrem uma crise de identidade [...]. 

Uma delas se identifica com o Exército, donde emana seus regulamentos e 

seus princípios doutrinários; a outra se identifica com a justiça criminal, com 

o direito e com a advocacia, com que se costuma chamar advogadização. [...] 

O militarismo e a advogadização são a base filosófica e operativa do sistema 

policial brasileiro, impedindo a formação de verdadeiros profissionais de 

polícia. Os livros de direito e os regulamentos militares fundamentam a teoria 

policial brasileira. Os policiais não leem ou pouco conhecem do que se 

escreve ou se discute pelo mundo afora sobre polícia. Antes de se pensar em 

unificação de polícias e em treinamento da polícia, sugestões que aparecem 

com bastante frequência nos dados de pesquisa é preciso definir que polícia e 

que treinamento nós queremos para participar eficazmente do combate 

criminalidade
282

. 

 

Ao sublinhar publicamente os problemas na preparação dos policiais e a 

importância de se criar uma identidade profissional própria para a categoria a fim de 

retirar os policiais da sombra dos padrões procedimentais e doutrinários das Forças 

Armadas
283

, Cerqueira tocava num ponto essencial das reflexões que ele vinha 

desenvolvendo em parceria com seus colaboradores mais próximos no processo de 

formulação de um plano estratégico para a PMERJ: o comprometimento com a 

formação e a qualificação dos quadros policiais
284

. 

O comandante acreditava que a imagem negativa da corporação vinha da sua 

associação com um imaginário social de violência e arbitrariedade decorrente da sua 

instrumentalização pelo regime militar e da obediência aos “imperativos de uma razão 

de Estado repressiva
285

”. A mentalidade militarista combinada com ações sem 

planejamento, sem protocolos conhecidos e uma conduta muitas vezes hostil em relação 

aos cidadãos redundavam nos altos índices de rejeição popular acumulados pela 

instituição. 
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Ficava claro que, na concepção de Cerqueira, muitos dos vícios da corporação 

eram reflexo de décadas de uma formação profissional desvirtuada e deficiente 

“simbolizada em ditos como: soldado não pensa [...] não sente [...] e tem que ser duro 

para combater o crime” e que acabavam por fabricar policiais caracterizados por um 

modo de agir “robotizado [...] cego e inconsequente
286

”. 

Ainda no âmbito do seminário, o comandante da PMERJ deu uma declaração ao 

jornal O Globo ressaltando, mais uma vez, a importância de investir seriamente na 

formação dos policiais militares. "O melhor equipamento que temos é o homem e, por 

isso, estamos orientando toda a nossa política para melhor prepará-lo
287

". 

Essa fala de Cerqueira fazia referência ao trabalho que ele vinha realizando com 

o objetivo de repensar a ação policial de acordo com as novas diretrizes governamentais 

expostas no PDES. A expectativa era enquadrar o trabalho policial “dentro dos marcos 

legais do Estado democrático de direito
288

” por meio uma reforma profunda nos 

próprios pressupostos que orientavam o trabalho da polícia militar até aquele momento. 

O novo comando tinha o propósito de estabelecer bases sólidas e consistentes 

para empreender uma modernização institucional abrangente, efetiva e duradoura. A 

transição para um regime político distinto abria brechas para experimentações mais 

ousadas e Cerqueira aproveitou o respaldo político do governador para propor um 

modelo de polícia alternativo, incluindo a adoção práticas e conceitos bastante 

inovadores para a época, como a aplicação da noção de serviço público à realidade da 

atividade policial, a filosofia do policiamento comunitário e o imperativo dos direitos 

humanos.  

Ao lado de seus principais colaboradores na cúpula da PMERJ, Nazareth 

Cerqueira elaborou um plano estratégico de fôlego que formalizou o projeto de 

institucionalização de um novo modelo de policiamento. O Plano Diretor da PMERJ 

(1984-1987) foi o documento que serviu de “referência para a nova política de 

segurança pública” e fundamentou todo o processo de reestruturação organizacional, 

filosófica e operacional da corporação
289

. 
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O Plano foi concebido com a pretensão de transcender seus vínculos com o 

brizolismo e servir como eixo de uma política de estado
290

 capaz de perdurar para além 

dos interesses específicos de um ou outro governo. O comando estava consciente de que 

para efetuar uma reforma dessa envergadura, seria indispensável preparar a tropa 

operando mudanças no sentido de desmilitarizar a mentalidade policial e desvincular o 

trabalho da polícia do imaginário bélico da guerra e do conflito contra inimigos 

internos. Para isso, o Plano Diretor, que anunciava a criação de uma “nova polícia”, não 

previa apenas uma simples mudança nos currículos, mas uma verdadeira revisão de 

princípios, conteúdos e métodos apontando com a perspectiva de formar um “novo 

policial”. 

3.2 A construção do Plano Diretor da PMERJ – O documento fundador da “nova 

polícia” 

 

Com sólida carreira dentro da corporação e com uma visão administrativa 

modernizante, o coronel Cerqueira escreveu em seu relatório final de gestão, 

apresentado em 1987, que já pensava num Plano Diretor como forma de efetivar 

mudanças no funcionamento da PMERJ um ano antes de ser nomeado comandante-

geral. Segundo o documento, a ideia de elaborar um plano estratégico para orientar um 

projeto de reforma surgiu ainda em 1982, quando Nazareth Cerqueira ocupou a chefia 

do Estado-Maior. O plano foi pensado “como forma de modificar a metodologia de 

gestão da Corporação, de maneira a terminar com o ciclo de gestões fortemente 

marcadas pela personalidade do comandante
291

”. 

Ou seja, mesmo antes da eleição de Leonel Brizola e da sua própria indicação 

para o cargo de comandante-geral, Nazareth Cerqueira já estava atento às possibilidades 

abertas para a corporação policial militar no contexto da transição política. Quando o 

novo governo assumiu o poder com uma proposta de democratização das instituições 

públicas, Cerqueira teve a oportunidade de colocar em prática as ideias que ele vinha 

desenvolvendo com base nas suas pesquisas e na sua ampla experiência na alta 

hierarquia da PMERJ. 
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Assim como mostram as principais análises realizadas sobre sua vida 

profissional e intelectual, Cerqueira foi um homem disciplinado, rigoroso e altamente 

“preocupado com a sua formação pessoal e com a formação dos outros
292

”, sobretudo 

dos seus companheiros da polícia. Quando assumiu o comando da corporação em 1983, 

ele já era formado em Filosofia, possuía pós-graduação em Psicologia, havia realizado 

intercâmbios internacionais de caráter profissional em países como Estados Unidos, 

França e Canadá, e ocupado cargos estratégicos dentro da hierarquia organizacional da 

PMERJ, tais como chefe da seção de planejamento de operações e instrução, diretor de 

ensino e chefe do estado-maior
293

. O coronel era reconhecido pela sua trajetória dentro 

da polícia como um oficial tecnicamente qualificado e engajado com as questões 

institucionais. 

No ano de 1981, já em meio às discussões sobre a eleição para o governo do 

estado que seria realizada no ano seguinte, o major PM Paulo Ramos realizou uma 

pesquisa para aferir qual seria a opinião da oficialidade perante a possibilidade de a 

corporação reconquistar o comando próprio. O resultado apontou que quase 90% dos 

oficiais eram favoráveis a ter um comandante policial militar, e que os então tenentes-

coronéis Nazareth Cerqueira (45,33% dos votos), Ubirajara Rosette (15,33% dos votos) 

e Manoel Elísio (7,33% dos votos) eram considerados os quadros mais capazes e 

indicados para liderar a corporação
294

. 

Uma vez à frente da PMERJ, o novo comandante valeu-se de sua legitimidade 

interna junto à tropa, e aproveitou o contexto político propício para, junto com alguns 

dos seus parceiros mais próximos, elaborar e propor um plano de reestruturação para a 

instituição. Com o apoio de figuras como o coronel Celso Guimarães e o então tenente-

coronel, Jorge da Silva, Nazareth Cerqueira buscou produzir um documento coerente 

com sua proposta de reformulação. Segundo seus contemporâneos, eles compartilhavam 

a convicção de que aquele momento histórico exigia uma intervenção política mais 

incisiva a fim de conciliar os rumos da polícia com os novos rumos do país. 

Anos depois, ao realizar um balanço da sua primeira gestão à frente da 

corporação, Cerqueira escreveu que 

 

Não tinha dúvidas de que as diretrizes políticas e o novo contexto 

democrático estavam exigindo uma nova polícia, um novo policial e uma 
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nova concepção de ordem pública que fugisse dos parâmetros, até então 

adotados, da doutrina de segurança nacional. Tinha certeza de que havia 

necessidade de uma nova formulação filosófica, organizacional e operacional 

da polícia brasileira, acreditando que aquele momento democrático era uma 

importante oportunidade para tal empreendimento
295

. 

 

Essa declaração explicita a intenção de romper com o modelo herdado da 

ditadura e substituí-lo por um modelo mais  compatível com a nova realidade brasileira. 

O plano foi então concebido como um instrumento fundamental na construção dessa 

“nova polícia”. Nele estariam contidos os elementos necessários para a fixação de uma 

política de estado longeva “pautada em um ideal eminentemente republicano
296

” e em 

princípios totalmente distintos daqueles predominantes durante o regime militar. 

A própria estratégia de engendrar um plano diretor a fim de definir um novo 

arcabouço teórico para nortear o trabalho policial significou uma novidade relevante 

naquele período. Segundo Bruno Marques, a atitude do novo comando representou uma 

iniciativa pioneira e sem paralelo na história da corporação
297

. O coronel Nazareth 

Cerqueira foi o primeiro comandante da polícia do Rio de Janeiro a reunir e formalizar 

um conjunto de ideias que deveriam ultrapassar a sua administração e se consolidar 

como parâmetros de uma política de segurança consequente e de longa duração. Não 

seria, portanto, apenas uma reformulação casual ligada à uma experiência política 

isolada, e sim uma reestruturação que pudesse projetar a polícia militar para o futuro 

acompanhando o espírito da sua época. 

Ainda nas primeiras semanas do seu comando, Cerqueira contratou o professor 

de psicologia da Fundação Getulio Vargas, Wilson Moura, com o objetivo de auxiliar 

no processo de implantação da nova filosofia de trabalho calcada na defesa dos “direitos 

humanos e na valorização técnica e profissional dos policiais
298

”. O novo comandante 

argumentava que a função da corporação era muito mais preventiva do que repressiva e 

procurava combater interna e externamente a “crença de que o marginal merece morrer, 

[e] de que o bandido deve ser torturado
299

”. 

Cerqueira chamava atenção para o caráter essencialmente civil do trabalho 

policial e, sem questionar o papel da PM como força auxiliar do Exército brasileiro, 
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propunha desmilitarizar as ações policiais de ponta. Seu intuito era aperfeiçoar a 

estrutura militar da corporação, “que traria ao menos a virtude de já estar sedimentada 

nas PMs” e desmilitarizar a “concepção do emprego da força policial”, o que 

“significaria  enfrentar – no campo dos valores, crenças – a retórica da „guerra‟ e do 

„inimigo interno‟
300

”. 

Em meio às incertezas e imprevisibilidades do contexto da redemocratização, 

Nazareth Cerqueira tentou equacionar a questão da dupla subordinação da corporação 

policial militar delimitando claramente as atribuições relativas à sua condição de “força 

auxiliar”, e ao seu papel principal, que diz respeito à manutenção da ordem pública. Ao 

buscar uma solução “conciliatória com a tradição institucional
301

”, Cerqueira pretendia 

evitar indisposições desnecessárias com o Estado-Maior do Exército para prevenir 

eventuais retrocessos no processo de desvinculação da PMERJ num momento no qual 

ela conquistava maior reconhecimento e começava a construir uma identidade própria. 

É preciso esclarecer que o coronel Cerqueira não via incompatibilidade entre a 

organização militar da polícia e a sua destinação civil. Havia um entendimento de que 

corporações com grande número de homens e armas deveriam funcionar calcadas nos 

princípios da disciplina e da hierarquia. O que se tencionava combater era a 

“implantação de uma ideologia militar para a polícia
302

”, aquilo que é conhecido nos 

meios policiais como “militarismo”. Nas palavras do próprio Cerqueira 

 

Desmilitarização não é o afastamento das organizações policiais militares do 

campo da segurança pública, vez que essa atuação não fere os princípios 

democráticos; a desmilitarização que proponho é a que refuta as políticas 

criminais interpretadas como política de guerra e submetidas ao controle 

doutrinário das teses da segurança nacional. A desmilitarização que urge 

acontecer neste setor deve entender a segurança pública como uma atividade 

civil submetida aos poderes políticos e à justiça comum
303

. 

 

A política de segurança da ditadura militar foi toda construída sobre 

pressupostos autoritários e estava assentada numa leitura hierarquizada da realidade 

social brasileira. Sua natureza totalizante exigia uma espécie de consenso compulsório 

que não permitia a existência de “antagonismos e pressões no âmbito interno”. Os 
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conflitos sociais deveriam ser suprimidos e os dissidentes identificados como 

criminosos e tratados numa chave repressiva e punitivista. 

A “nova polícia”, por sua vez, deveria compreender os conflitos de interesse, as 

disputas políticas e os antagonismos internos como tensões normais dentro de uma 

dinâmica social democrática. De acordo com essa visão mais “pluralista”, caberia à 

polícia atuar numa perspectiva de “administração de conflitos” e de “solução de 

problemas” numa abordagem mais preventiva e mais próxima das comunidades. 

Segundo Bruno Marques,  

 
(...) o coronel e seus colaboradores propunham, enfim, substituir a noção de 

„força que serve e protege‟ pela noção de „serviço público que pode usar a 

força‟, construindo um novo marco regulatório na administração da 

segurança pública no estado do Rio de Janeiro
304

. 

 

Desse modo, o coronel Cerqueira procurou imprimir na PMERJ um perfil mais 

voltado para a dimensão do serviço público. Na sua gestão, para além da preocupação 

com o“combate ao crime”, a questão da prevenção da criminalidade e o aumento da 

sensação de segurança da população também ganharam centralidade. O próprio 

comandante tocou nesse assunto em uma entrevista para o projeto especial a respeito 

dos cem anos da abolição da escravatura idealizado pelo Museu da Imagem e do Som 

do Rio de Janeiro um ano após deixar a secretaria de polícia militar. Naquela altura ele 

disse: 

 

(...) nós tínhamos que encarar o nosso trabalho como serviço público e nós 

tínhamos a comunidade como usuário. Tínhamos que respeitar a comunidade. 

Outra coisa que nos chamava muito atenção era em relação à repressão. Nós 

queríamos uma repressão inteligente. Então a função da polícia era prender e 

não matar. Integração comunitária era um pressuposto teórico nosso muito 

forte. Tanto que a gente entendia que não podia pensar em ordem pública 

sem a participação da comunidade e, principalmente, num momento em que 

o país estava passando por uma transição democrática. A gente tinha que 

aprender a viver democraticamente. E a polícia tinha que se modificar
305

. 

 

A questão da integração comunitária passou a ocupar também, junto com a 

noção de serviço público, um lugar primordial no desenvolvimento da “nova polícia”, 

pois seria a comunidade o “usuário” do serviço prestado pela PM. Ludmila Ribeiro, em 

seu trabalho de análise dos programas de policiamento comunitário efetivados na cidade 

do Rio de Janeiro, destaca que, pouco antes de assumir o comando da corporação, 
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Cerqueira “realizou diversas missões ao exterior com o propósito de conhecer quais 

eram os modelos de policiamento em voga
306

”. Foi nessa ocasião que ele travou contato 

direto com as iniciativas comunitárias desenvolvidas no Japão, no Canadá (Ontário) e 

nos Estados Unidos (Nova Iorque). 

De volta ao Brasil, Cerqueira estava convencido de que a PMERJ poderia se 

beneficiar do intercâmbio com instituições de outros países e aprender com experiências 

internacionais. Internamente, até os primeiros anos da década de 1980, “o único modelo 

de policiamento existente era o militar, no qual a lógica de patrulhamento obedecia aos 

princípios de guerra ao inimigo
307

”. Assim, Cerqueira viu no modelo de policiamento 

comunitário um dispositivo útil para arejar o debate sobre segurança pública e uma 

ferramenta importante na corrida para democratizar a polícia do Rio de Janeiro. 

Ludmila Ribeiro também salienta o caráter heterodoxo dos movimentos 

ensaiados pelo coronel, posto que ele buscou utilizar a filosofia comunitária não como 

uma forma de aprimorar um modelo de policiamento profissional previamente 

estabelecido e consolidado, mas sim como estratégia de institucionalização de uma 

polícia profissional que ainda não havia sido constituída em decorrência do predomínio 

da abordagem militarista na esfera da segurança pública
308

. A autora demonstra que a 

invenção do modelo comunitário de polícia foi produto de uma tentativa de 

flexibilização do tipo de policiamento profissional, que havia virtualmente chegado ao 

esgotamento de suas possibilidades de produção de segurança nas principais cidades dos 

países desenvolvidos. 

Desenvolvido na segunda metade do século XIX, a partir das experiências 

coordenadas por Robert Peel, em Londres, em 1829, e pela polícia de Nova Iorque, em 

1840, o foco principal da polícia profissionalizada era a “prevenção de crimes violentos, 

que seriam os responsáveis pela sensação de insegurança”. A polícia, portanto, estava 

orientada para agir de maneira estratégica e preventiva desenhando “intervenções 

estruturadas de acordo com diagnósticos técnicos estabelecidos com base nas análises 
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sobre padrões de incidência criminal nas áreas de responsabilidade de cada 

comando
309

”. 

Esse sistema de funcionamento, que também incluía a capacidade das forças de 

segurança de responderem prontamente às denúncias efetuadas por vítimas e 

testemunhas de ocorrências, possuía alguns pilares fundamentais, tais como a 

centralização rigorosa das tomadas de decisão, distanciamento e impessoalidade no trato 

com a população, o controle do crime através da imposição imparcial da lei e a medição 

dos resultados com base no quantitativo de prisões e apreensões
310

. 

Contudo, conforme o processo de modernização das sociedades ocidentais foi 

avançando e a vida nas grandes cidades sofreu transformações substanciais, esse modelo 

foi perdendo eficiência e se tornando anacrônico, colocando a polícia em um quadro de 

insulamento em relação ao público que ela atendia. Esse panorama fez com que a 

corporação precisasse repensar a própria forma de prestação de serviço procurando 

“flexibilizar determinados pressupostos da ação policial tradicional” contribuindo para 

que “a população policiada se sen[tisse] mais próxima da polícia e, assim, mais 

segura
311

”. 

Segundo Ludmila Ribeiro, o conjunto de experiências que deram origem ao 

modelo comunitário foi conduzido pelas polícias norte-americanas desde os anos de 

1950 e obteve índices expressivos de aprovação popular. O sucesso da nova proposta e 

os resultados alcançados com essas mudanças foram “suficientemente substantivos” e 

estimularam a emergência de “uma série de ações e estratégias empreendidas pelas 

polícias de todo o mundo” sob a denominação de policiamento comunitário
312

. 

No Brasil, a primeira iniciativa desse tipo teve lugar logo no início da gestão 

Cerqueira, com a criação o Centro Integrado de Policiamento Comunitário (CIPOC), 

sob a coordenação do 18º Batalhão, em maio de 1983. O boletim interno nº 60, de 19 de 

maio daquele ano, registrou uma moção de louvor em homenagem ao coronel Ile 

Marlen Lobo Ferreira Nunes, comandante do batalhão, “pelo seu excelente 

desempenho, transformando o antigo Destacamento de Policiamento Ostensivo da 

Cidade de Deus em Centro Integrado de Policiamento Comunitário
313

”. 
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O CIPOC deveria funcionar como “a sede de uma organização policial-militar 

que congrega[va] todas as formas de policiamento preventivo, voltadas principalmente 

para os interesses da comunidade
314

”, e suas ações eram realizadas por quatro grupos de 

trabalho compostos por moradores da própria Cidade de Deus: o Grupo de Apoio 

Comunitário (GAC), o Grupo de Apoio Social (GAS), o Grupo de Apoio ao 

Trabalhador (GAT) e o Grupo de Patrulhamento Mirim (GPM). 

Os principais objetivos do CIPOC eram 

 

(...) assegurar a presença do policiamento em determinadas áreas carentes, 

[...] integrar a Polícia Militar à comunidade, sobretudo a mais pobre; [...] 

colaborar no programa de favorecimento e oportunidade de ocupação e 

emprego, visando a melhoria de condições de vida da comunidade carente; 

minimizar os problemas sociais existentes [...], através de um esforço 

conjunto da PM, com técnicos da área humana (psicólogos, pedagogos e 

assistentes sociais); prevenir e reduzir tensões sociais, levando a comunidade 

carente a engajar-se no desenvolvimento social; [...] e conjugar esforços [...] 

na incessante busca do bem estar social em complementação a manutenção 

de ordem pública
315

. 

 

Não obstante o CIPOC ter sido criado com inspiração na nova “filosofia de 

comando do secretário de Polícia Militar” pautada na “humanização do relacionamento 

com a comunidade
316

”, a sua implementação foi fruto de uma resolução quase isolada 

de um comandante de batalhão motivado por um episódio de violência policial ocorrido 

no Conjunto Gabinal Margarida, em janeiro daquele ano, e que havia deixado cinco 

jovens mortos
317

. 

Segundo o coronel Íbis Pereira, apesar da disposição do comando em oferecer 

condições para o sucesso do projeto, o CIPOC acabou sendo instalado de modo um 

tanto voluntarista e sem maiores planejamentos. Alguns poucos batalhões também 

tentaram replicar a experiência nos meses seguintes
318

, mas como “careciam de 

institucionalidade encontraram dificuldades para se sustentar e se reproduzir no 

tempo
319

”. No formato em que foi implementado, sem respaldo técnico e sem um 

embasamento teórico mais adequado à realidade local, o CIPOC teve suas 
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possibilidades limitadas e acabou por, na prática, exercer um trabalho muito próximo 

daquele desempenhado pelas chamadas operações Aciso.  

As Operações Cívico-Sociais  foram criadas durante o regime militar e 

consistiam na promoção de atividades de caráter assistencialista patrocinadas pelos 

militares voltadas para questões como educação, trabalho e lazer em áreas desassistidas 

pelo Estado com a finalidade de polir a imagem da corporação perante determinadas 

populações mais vulneráveis. Tais ações se iniciaram ainda nos anos de 1960 e 

passaram a ser realizadas com frequência em quase todas as unidades do Exército ao 

longo dos anos de 1970, integrando, inclusive, o currículo dos cursos de guerra 

revolucionária da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)
320

. 

Além dos problemas de ordem estrutural, um dos principais obstáculos para o 

êxito do CIPOC foi a mentalidade dos policiais militares que tinham dificuldades para 

se adaptar à nova filosofia e às novas funções. O ethos bélico estava profundamente 

arraigado no espírito da PMERJ e o processo para mudar a cultura da corporação não 

poderia apresentar resultados tão imediatos. O comando-geral procurou investir pesado 

no processo de “reeducação da tropa” e promoveu uma série de ações e atividades com 

a intenção de ampliar o debate sobre o papel da polícia militar na nova ordem 

democrática. 

Influenciado pelo seminário “Rio contra o Crime”, Cerqueira organizou o I 

Ciclo de Estudos sobre Segurança em setembro de 1984. O evento se desenrolou entre 

setembro de 1984 e janeiro de 1985 e contou com a participação de pesquisadores e 

jornalistas de renome, como Luiz Lobo (O Globo), Alba Zaluar (IESP/UERJ), Paulo 

Sérgio Pinheiro (Unicamp), Florindo Villa-Alvarez (UFF) e João Gustavo Lacerda 

Furtado (UERJ). No total foram discutidos treze temas divididos em conferências, 

painéis e mesas de debate formadas por professores universitários e oficiais da PM que 

falavam para um público composto por “comandantes, chefes e diretores de OPM‟s” 

além dos responsáveis pelas unidades de apoio de ensino e outros oficiais das 2ª e 3ª 

seções
321

. 

No decorrer dos encontros foram abordados tópicos como “a imagem pública da 

polícia”, “a ação da PM e os direitos humanos”, “a identidade e a auto-representação do 

policial militar”, “a natureza militar da organização policial”, “a polícia e a integração 
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comunitária”, entre outros
322

. Ao final das deliberações foram elaboradas 25 

proposições que posteriormente seriam publicadas no boletim nº 24, de 4 de fevereiro 

de 1985, para o conhecimento geral da tropa. 

O texto enfatizava a necessidade de “adequar a polícia às condições e exigências 

de uma sociedade democrática, aperfeiçoando a seleção e a formação profissional 

orientada para a obediência aos preceitos legais de respeito aos direitos do cidadão, 

independentemente de sua condição social”, e recomendava a “participação da 

comunidade na discussão e elaboração de uma política de segurança
323

”. 

No seu esforço de qualificação dos quadros policiais, o comando-geral 

organizou outros eventos semelhantes como o Ciclo de Palestras sobre Justiça 

Militar
324

, o Ciclo de Palestras sobre Violência Urbana
325

, o II Ciclo de Estudos sobre 

Segurança Pública
326

, e o Seminário de Estudos Jurídicos sobre Segurança, todos 

realizados entre os anos de 1983 e 1985. Também lançou uma publicação técnica de 

circulação extensiva, a Revista da PMERJ
327

, e criou a 5ª parte, dedicada à 

“comunicação social”, nos boletins da PMERJ
328

. 

Outra atitude importante foi a criação de uma política de intercâmbio que 

socializava oficiais da PMERJ com as teorias e as práticas mais modernas utilizadas por 

agências policiais de todo o mundo. Em agosto de 1983 pela primeira vez uma 

delegação com os 30 alunos do Curso Superior de Polícia (CSP) foi enviada em 

“viagem de estudos ao exterior” durante um mês “com destino a Portugal, Itália, França, 

Holanda, Suécia, Dinamarca, Inglaterra e Alemanha Ocidental
329

”. Essas viagens 
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passariam a ser uma constante e nos anos seguintes os alunos foram divididos em 

grupos e enviados para lugares diferentes como o Japão e os Estados Unidos
330

. 

Todas essas iniciativas tiveram lugar na primeira metade da gestão Cerqueira e 

concorreram para impulsionar o projeto de construção da “nova polícia” e do “novo 

policial”. O resultado dessas medidas contribuiu para o fortalecimento do novo 

comando e a para consolidação dos seus referenciais técnicos, teóricos e metodológicos. 

Quando Nazareth Cerqueira foi indicado para a secretaria de polícia militar, já existia 

uma versão do Plano Diretor que serviu para nortear as primeiras decisões tomadas pela 

sua administração. No entanto, essa redação do plano tinha caráter preliminar e os 

projetos ainda eram apresentados “de forma muito genérica”
331

. 

De acordo com Bruno Marques, esse primeiro plano apresentou uma 

“administração atenta aos novos tempos políticos” e já apontava “um conjunto de 

programas relativo à nova concepção de segurança pública”. Ele partia da identificação 

“dos desafios a serem enfrentados” e definia, em linhas gerais, “as grandes prioridades” 

e a “programação” do novo comando para o “quadriênio 1984/1987”. Entretanto, o 

documento não desenvolveu maiores argumentos e se limitou, basicamente a tratar de 

“investimentos em efetivo policial, viaturas, comunicações e instalações”. Em síntese, 

na primeira versão “a grande preocupação parecia ser a reestruturação administrativa e 

material da PMERJ
332

” e as questões mais teóricas e doutrinárias ficaram mais em 

segundo plano. 

É importante destacar que na primeira metade dos anos 1980 o processo de 

redemocratização avançava a passo incerto. Além disso, é preciso lembrar que a 

mobilização do comandante-geral naquele momento representou um esforço 

fundacional dentro da corporação. A gestão do coronel Nazareth Cerqueira inaugurou 

uma tradição intelectual na PMERJ, pois até a filosofia operacional da corporação e o 

seu padrão de ensino eram calcados quase exclusivamente no modelo do Exército, sem 

maiores inquietações com relação às particularidades do ofício policial.  Não havia 

diálogo com as universidades e não havia preocupação com a produção de indicadores 

que pudessem subsidiar políticas de segurança e estratégias de policiamento a fim de 

criar formas alternativas, mais eficientes e menos violentas de manutenção da ordem 

pública. O comando do coronel Cerqueira marcou um momento de abertura sem 
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precedentes da PMERJ em relação à sociedade fluminense. A aproximação com as 

comunidades e o diálogo direto com diversas organizações sociais
333

, paralelamente ao 

intercâmbio com instituições internacionais de vanguarda, convergiram para o 

amadurecimento do projeto de reforma e permitiram uma sistematização mais precisa e 

mais elaborada das suas propostas. Dessa maneira, o Plano Diretor foi revisto e 

ampliado com base nessas experiências fundamentais dos primeiros anos de Nazareth 

Cerqueira a frente da corporação.  

3.3 A reformulação do Plano Diretor e a preocupação com a preparação do 

“produto-PM” 

 

A nova redação foi publicada no Boletim da PMERJ nº 229, de 3 de dezembro 

de 1985, e foi editada em brochura pela imprensa da polícia militar em abril do ano 

seguinte. O documento adquiriu maior substância em relação a versão anterior, e 

ganhou em termos de profundidade e clareza. Os temas receberam tratamento mais 

cuidadoso e os programas foram apresentados de forma mais detalhada e objetiva. 

Distribuído em 74 páginas, o plano tinha a finalidade de “indicar a filosofia de emprego 

do Comando, estabelecer as metas e diretrizes para as políticas setoriais, bem como 

orientar os diversos escalões quanto às articulações necessárias à implementação do 

Plano Diretor da PMERJ
334

”. 

A análise estava baseada no diagnóstico de que a criminalidade havia aumentado 

consideravelmente em razão da explosão demográfica localizada na região 

metropolitana do estado. De acordo com o texto, nos anos imediatamente anteriores, 

aquela área “acusou a taxa geométrica de crescimento anual de 2,4%”. A excessiva 

concentração urbana aliada a problemas de ordem econômico-social resultou em um 

cenário onde a violência cresceu de forma generalizada, com elevação expressiva nos 

índices de delinquência nas suas mais variadas formas, “desde as simples infrações de 

trânsito até homicídios indiscriminados, roubos e latrocínios e sequestros
335

". 
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A polícia precisava estar bem posicionada para enfrentar as evidentes 

dificuldades desse panorama e, no contexto da redemocratização, o bom desempenho 

das atividades de segurança pública estaria ligado a proteção dos cidadãos pensando na 

"elevação do nível de vida da população", e não apenas na preservação das instituições. 

Para isso, seria "imprescindível delimitar o papel da PM como parte do sistema 

responsável pela segurança, em função da sua missão constitucional e legal e em função 

das diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo do 

Estado
336

". Assim, Nazareth Cerqueira e seus colaboradores procuraram ampliar o 

espectro de atuação da polícia para além da ação coercitiva ao mesmo tempo em que 

tentaram delimitar o seu papel dentro do sistema de segurança pública. Segundo o 

plano, 

 

(...) As metas e diretrizes da Corporação foram traçadas a partir do 

entendimento de que a prioridade da Polícia Militar é a Segurança Pública e 

que, dentro da Segurança Pública, deve-se considerar o combate à 

criminalidade como parte da tarefa de manter a ordem pública. A Polícia 

Militar, pois, não deve ser encarada como uma organização de combate à 

criminalidade tão somente
337

. 

 

O “grande objetivo” da corporação passaria, então, a ser a manutenção da ordem 

pública, “com vistas à promoção da convivência harmônica da comunidade e à garantia 

dos direitos e liberdades do cidadão”, com o reconhecimento de que “a missão da 

Polícia Militar é essencialmente preventiva, e que, do ponto de vista da repressão 

criminal, a sua missão é subsidiária da aplicação da justiça criminal
338

”. 

No que diz respeito à dupla subordinação da PM, o comando interpretou que o 

Exército brasileiro era o responsável constitucional pela “segurança externa e interna”, e 

que a missão da polícia no que tange à segurança interna se dava apenas 

subsidiariamente, “em auxílio à força principal
339

”. Desse modo, o plano priorizou 

aspectos referentes à missão precípua da corporação: a manutenção da ordem pública, 

em detrimento do enfoque militar até então hegemônico na questão da segurança. 

Apoiado nessas justificativas legais, a nova filosofia de emprego foi elaborada a 

partir de princípios como a "garantia individual e coletiva de segurança, tranquilidade e 
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salubridade" da população. O comando definiu como balizadores quatro pressupostos 

teóricos para respaldar a nova filosofia. 

 

 “A PM é um Sistema Aberto”: a PM não deveria ser encarada como uma 

instituição monolítica, pois ela precisa estar sempre aberta a se reformar 

para acompanhar as demandas da sociedade contemporânea; 

 “A Organização é um Sistema de Papéis”: a PM é uma organização 

complexa, com capilaridade e efetivo numeroso. A dinâmica do sistema 

depende do funcionamento das suas partes, assim, todos os membros são 

importantes no desempenho dos seus papéis particulares. Os papéis 

organizacionais "nada mais são do que as atribuições que o posto, a 

graduação, o cargo ou a função que exercemos nos obrigam a cumprir". 

O bom funcionamento do todo depende do bom trabalho individual. 

Desse modo, todos os policiais têm o seu trabalho reconhecido e 

valorizado, e retira-se também um pouco da ênfase excessiva dirigida ao 

trabalho mais "operacional"; 

 “A PM é uma organização de Prestação de Serviços Públicos”: a PM 

deixa de ser entendida como uma "Força Pública" e passa a ser um 

"Serviço Público que pode usar a força", ou seja, a PM não deveria mais 

agir no sentido de constranger, cercear ou reprimir os cidadãos, mas sim 

proteger e preservar os direitos individuais de cada cidadão assim como 

seu patrimônio; 

 “O produto-PM é o homem treinado e bem preparado para a missão”: 

"Além de ser o seu produto, o homem é também o insumo da 

organização. O homem-PM bem treinado, capaz de desempenhar bem o 

seu papel de servidor público e de agente de proteção e segurança 

pública, deve ser o propósito maior da administração da Corporação, 

em todos os níveis
340

” [grifo meu]. 

 

Esses elementos combinados foram resumidos naquilo que foi chamado de 

“objetivo-síntese” do comando: 
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Promover, adaptando a estrutura policial-militar às exigências da segurança 

pública, o ajustamento comportamental da organização dentro de uma nova 

concepção de ordem pública, na qual a colaboração e a integração 

comunitária sejam os novos e importantes referenciais, o que implica um 

novo policial e uma nova polícia
341

. 

 

Partindo dessas premissas, o plano se desdobrava em 9 políticas setoriais 

destinadas a otimização de áreas como: Pessoal, Ensino e Instrução, Operações, 

Informações, Assuntos Civis, Apoio Logístico, Financeiro, Saúde e Modernização 

Administrativa. Cada um desses tópicos possuía metas e objetivos particulares que se 

articulavam com base no conceito de “sinergia” que pregava a atuação integrada das 

mais diversas esferas administrativas e operacionais da corporação com o intuito de 

combater a “tendência ao isolamento” e “evitar a dispersão de energias
342

”. 

Dentro desse quadro de planejamento coordenado, o setor de Ensino e Instrução 

recebeu evidente destaque em associação com a política de pessoal e a política de 

operações, o que pressupunha que essas áreas deveriam empreender “estudos 

conjuntos”, trocar informações e estabelecer uma relação de cooperação com vistas à 

execução integral dos seus respectivos programas
343

. 

A Política de Pessoal tinha como algumas das suas metas principais “o aumento 

da produtividade”, “a ampliação da mão-de-obra civil”, “a melhoria do nível 

disciplinar”, “a implantação de um plano de carreira que permit[isse] o acesso gradual 

dos mais capazes” e o desenvolvimento de uma consciência geral de que "a atividade 

policial é um serviço público essencial
344

". 

Também havia a preocupação em “propiciar as condições internas necessárias 

para criar um bom clima organizacional”. De forma pioneira, o comando abordava o 

problema do estresse psicológico característico da profissão policial e se comprometia a 

oferecer “apoio administrativo” capaz de motivar “as fileiras” através de uma série de 

medidas de “valorização do homem” e de “acolhimento e consideração das suas 

opiniões e sugestões
345

”. Em outras palavras, o projeto propunha uma postura 

“participativa” da tropa, atribuindo mais plasticidade  aos princípios rígidos da 

hierarquia em benefício de um “clima organizacional
346

” mais arejado e profícuo. 
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Ademais, a Política de Pessoal previa 13 “programas básicos” que 

contemplavam pontos fundamentais para a estrutura interna da instituição. A forma de 

“recrutamento” deveria ser ajustada para prolongar o processo seletivo “durante a fase 

de treinamento do homem”, visando aumentar a consistência do próprio processo de 

seleção e reduzir “os erros comuns” cometidos no decorrer da triagem. O “plano de 

carreira” foi reavaliado para melhorar o fluxo das promoções sem negligenciar a 

“qualidade dos quadros”. Existia ainda o cuidado com a “recomposição e o aumento do 

efetivo”, com o “desenvolvimento organizacional” em parceria com as universidades, 

com a “integridade física e mental” dos policiais e, também, com a questão dos 

“vencimentos”, que representava “um dos problemas mais delicados” da corporação 

naquele período. 

A Política de Operações, por sua vez, estava voltada principalmente para a 

“consolidação da doutrina de emprego da Corporação na segurança pública”, para “a 

produção de segurança tecnicamente correta”, para o “aumento do nível de 

profissionalização” e para a adequação dos “planos de instrução às exigências 

prioritárias da segurança pública
347

”. 

A filosofia comunitária apareceu de forma mais contundente como o principal 

referencial teórico do plano. Segundo as diretrizes de operações, “a ideia básica que 

deve[ria] nortear todos os estudos e ações na área operacional é que a ordem pública por 

ser complexa não pode ser mantida ou preservada somente pelos organismos policiais, 

cabendo à Comunidade uma boa parcela de co-participação”. Essa noção de “integração 

comunitária” deveria perpassar toda a corporação e repercutir diretamente no cotidiano 

do policiamento ostensivo, enfatizando as ações preventivas e determinando que “a 

repressão”, quando indispensável, deveria “ser feita com inteligência e discernimento 

para evitar-se que pessoas honestas [fossem] molestadas
348

”. 

Seus programas básicos de operações estavam assentados sobre dois eixos 

principais: a “difusão de documentos operacionais”, com a intenção de “padronizar 

procedimentos” buscando dar maior previsibilidade às ações e mais estabilidade aos 

resultados das intervenções policiais; e na “integração comunitária”, que também 

deveria “ser pensada como atividade operacional” e não apenas como um exercício de 

relações públicas ou de comunicação social
349

.  Para isso, o coronel Cerqueira produziu 

                                                           
347

 Idem. p. 50. 
348

 Idem. p. 51-52. 
349

 Idem. p. 53-54. 



 

126 
 

e fez circular 67 documentos voltados para "assuntos de interesse policial militar" em 

seu primeiro ciclo à frente da secretaria de polícia militar, perfazendo a maior 

quantidade de textos e conteúdos normativos expedidos por um comando-geral até 

então
350

. 

Ao longo de todo o Plano Diretor é perceptível a preocupação com a “melhoria 

da imagem pública” da PM. A polícia deveria não só agir com mais transparência na sua 

relação com a sociedade, como também “estar aberta ao contribuinte para ser fiscalizada 

e controlada por ele
351

”. Os “assuntos civis” passariam a ser entendidos como sinônimo 

de “assuntos comunitários”, o que presumia maior envolvimento dos policiais com o 

dia-a-dia da população, e o rompimento com práticas tradicionais de “relações públicas” 

pautadas na distribuição de brindes e realização esporádica de churrascos e festas em 

batalhões
352

. Dessa maneira, buscava-se conscientizar a tropa a respeito da importância 

de um comportamento exemplar não somente nos quartéis, mas também nas ruas, pois 

“a postura e a ação individual” seriam meios mais eficazes de promoção de uma 

imagem positiva da PMERJ do que iniciativas meramente administrativas
353

. 

Em linhas gerais, assim como afirmou Bruno Marques, “o Plano Diretor da 

PMERJ pregava que o serviço policial deveria ser “comunitário” (articulado), 

“preventivo” (planejado), “eficaz” (ágil e transparente), “legal” (limitado), e “público” 

(socializado)
354

”. A “nova polícia” era então apresentada, a um só tempo, como uma 

refutação do modelo engendrado pela ditadura, que se caracterizava pelo 

enquadramento autoritário da lei, pela imprevisibilidade e pelo uso excessivo e 

desproporcional da força, e como afirmação de um novo modelo caracterizado pelo 

respeito aos direitos individuais e pelo diálogo aberto com a sociedade civil. 

Essa “nova polícia” representaria uma espécie de “virada humanística” dentro da 

PMERJ
355

. No lugar da “especialização na violência”, procurava-se enriquecer o 

repertório do policial militar, que deveria ter a capacidade de avaliar as ocorrências e 

agir de acordo com parâmetros técnicos, privilegiando soluções mediadas e, em caso de 

necessidade, fazer uso dos instrumentos de coerção consoante as normas instituídas. 

Como lembra Jacqueline Muniz, em uma sociedade democrática a polícia é pressionada 
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para produzir resultados sem violar os direitos individuais e o emprego da força deve ser 

“a um só tempo produtivo, legal e legítimo
356

”. 

Se o antigo modelo de formação priorizava o "adestramento" e o 

condicionamento físico com a perspectiva de constituir uma tropa de combate; o novo 

horizonte da polícia passaria a requerer “uma ênfase dirigida para o desenvolvimento da 

capacidade individual de ter iniciativa, criatividade e discernimento para lidar com a 

variabilidade das circunstâncias contingentes, dos imponderáveis e, sobretudo, das 

emergências que compõem a realidade do trabalho policial". Isto posto, fica claro que 

não poderia haver “nova polícia” sem a existência de um “novo policial”, e para formar 

oficiais com uma mentalidade mais democrática seria imperativo ir além de uma 

simples revisão nos currículos. Fazia-se indispensável uma reformulação profunda no 

campo dos valores para operar transformações no próprio imaginário policial que 

significassem atualização objetiva das práticas corporativas. 

Nesse contexto, a Política de Ensino e Instrução ocupou uma posição 

privilegiada entre as prioridades do comando-geral. Segundo as novas diretrizes para o 

setor, o ensino passaria a ser entendido como uma “forma de socialização de papéis” 

voltada para a tarefa de “transformar, modificar, condicionar o policial militar para se 

poder atingir os objetivos organizacionais” propostos pelo núcleo reformista
357

. O 

próprio Nazareth Cerqueira, anos depois, afirmou que do seu ponto de vista 

 

A formação do policial passava a exigir uma nova configuração. Era 

necessário enfrentar o ritual militar pessimamente copiado pelos policiais 

militares, simbolizado nos seguintes ditos: “soldado não pensa”, “soldado 

não sente”; ele tem que ser “duro e insensível” para o combate e “burro” para 

cumprir ordens sem contestação. A permissão dada era só para agir de forma 

robotizada. Esta concepção é que fundamenta a “política da atividade”, de 

uma atividade burra, cega, perversa e inconsequente. Percebemos que havia 

necessidade de mudanças significativas no treinamento dos oficiais e praças. 

Dizíamos na ocasião que era necessário devolver aos policiais a “cabeça” e o 

“coração” que foram excluídos da sua formação policial. Era necessário 

permitir o “pensar” e o “sentir”; era necessário torná-los plenamente 

humanos. O agir agora seria uma dimensão de integridade humana
358

. 
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Ao conciliar razão e sensibilidade, o “novo policial” não seria apenas “o homem 

preparado para o policiamento”, mas também um profissional “conhecedor das técnicas 

e dos conhecimentos necessários para a devida compreensão dos problemas de 

segurança pública
359

”. Não seria mais suficiente cumprir instruções e obedecer ordens 

emanadas de extratos hierárquicos superiores, era primordial que os oficiais fossem 

humanizados e tivessem inteligência e serenidade para lidar com a complexidade do 

policiamento ostensivo. 

Nessa perspectiva, o Plano Diretor previa 8 metas para a área de ensino e 

instrução, divididas em 5 programas básicos de ação:  

 

 “Revisão Curricular”: englobava tópicos como revisão, atualização e 

integração dos currículos dos três cursos mais importantes da PMERJ, o 

Curso de Formação de Oficiais (CFO), o Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (CAO), e o Curso Superior de Polícia Militar (CSP), visando 

orientá-los “prioritariamente para a segurança pública” e com a previsão 

de “medidas de médio e longo prazo para validar os currículos”, que 

futuramente se desdobrariam na nomeação da Comissão de Integração, 

Revisão e Avaliação Curricular (CIRAC), cuja atuação será discutida nas 

próximas páginas; 

 “Revisão Metodológica”: adequação dos métodos pedagógicos ao 

aspecto prioritário da segurança pública, estimulando qualidades como 

“iniciativa, discernimento, bom senso, urbanidade, serenidade, energia e 

imparcialidade”, com a consciência de que esses princípios só seriam 

realmente “internalizados” se o modelo de ensino possibilitasse “ao 

homem o exercício dessas qualidades”, evitando “métodos que 

embota[ssem] ou anul[assem] o raciocínio”; 

 “Atualização e Reciclagem”: organização de cursos, seminários, 

encontros, visitas, palestras e conferências para oficiais e praças no 

âmbito do Centro de Especialização e Recompletamento (CER), com o 

objetivo de mitigar a “defasagem de anos” entre os cursos fixos, 

incentivar a “necessidade de realização profissional” e “auto-instrução” 
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dos policiais, para garantir o melhor aproveitamento possível do pessoal 

veterano que foi formado dentro da lógica antiga e que representava a 

larga maioria do efetivo da PM; 

 “Educação Física”: considerada “indispensável ao bom desempenho do 

homem e à prevenção de doenças”, o ensino de educação física deveria 

“ser incrementado através de programas orientados e coordenados de 

maneira sistêmica pela Diretoria de Ensino e executados por todas as 

Organizações Policiais Militares (OPM‟s)”; 

 “Convênios”: proposta de aproximação da PMERJ “com Universidades e 

Instituições de Ensino e Instrução” tanto públicas quanto privadas 

buscando intensificar o diálogo da corporação com centros de pesquisa e 

permitir a “troca de experiências e de recursos” aplicáveis no trabalho 

policial
360

. 

 

É importante reiterar que essa segunda versão do Plano só ficou pronta e foi 

publicada mais de dois anos após o início da gestão, por isso, quando esses programas 

foram divulgados algumas dessas políticas já estavam em andamento. Desde os 

primeiros momentos do seu comando, o coronel Cerqueira deu demonstrações de que se 

envolveria diretamente nos processos de valorização do ensino e de mudança na 

orientação dos principais cursos da corporação. 

Ainda na condição de interino, Cerqueira abriu o Curso de Formação de Oficiais 

de 1983 com uma aula magna sobre a imagem da polícia militar e a centralidade dos 

direitos humanos no novo cenário que então despontava. Na percepção do coronel Íbis 

Pereira, que era cadete da EsFO naquela oportunidade, aquele foi um gesto simbólico 

no qual Cerqueira fazia um “grande convite” aos cadetes da escola para que eles se 

engajassem no processo de mudança que estava sendo deflagrado. A nova ideia a ser 

desenvolvida pregava que o oficial não deveria ser apenas um “protetor da dignidade 

humana”, mas um “promotor” dessa dignidade com base na noção de que a segurança 

pública é um serviço público essencial prestado pela instituição policial
361

. 
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A própria presença do comandante-geral naquela ocasião era uma novidade e 

estava longe de configurar uma tradição
362

. Até então, a área de ensino e instrução 

possuía pouco prestígio e não integrou o rol de prioridades dos comandos anteriores. De 

um modo geral, a visão interna era de que os oficiais lotados na diretoria de ensino 

estavam “na geladeira” e tinham pouca relevância,
363

 mas a nova administração parecia 

determinada a alterar esse panorama. 

No Boletim da PMERJ nº 41, publicado no dia 20 de abril de 1983, logo após a 

efetivação de Cerqueira no cargo, o comandante se dirigiu aos seus “comandados” 

ressaltando a importância do estudo e do conhecimento das leis e dos regulamentos para 

que todos os policiais pudessem executar suas “missões legais” a fim de “bem servir” e 

“defender” a sociedade
364

. 

No âmbito da EsFO, primeiro foram tomadas atitudes no sentido de limitar a 

influência do militarismo na formação policial, buscando eliminar conteúdos dedicados 

à técnicas e táticas de guerra, ou, em outras palavras, foi empreendida uma tentativa de 

remover o chamado “entulho autoritário” da grade do CFO. Com esse propósito, a 

disciplina Operações de Defesa Interna e Defesa Territorial, conhecida como ODIDT, e 

que havia sido introduzida no curso em 1978, concentrou as principais preocupações do 

comando e passou por uma importante reformulação que alterou o seu foco. 

Foi constatado que havia uma inversão de valores que causava sérias distorções 

na formação dos oficiais. ODIDT era uma das disciplinas mais importantes e com maior 

carga-horária dentro do CFO, ocupando 250 horas ao longo dos três anos de duração do 

curso. Segundo o coronel Íbis Pereira, a forma como essa matéria era ministrada era 

incompatível com o movimento de reforma em andamento, pois ela estava 

comprometida com a doutrina de segurança nacional e associava a ideia de crime ao 

conceito de subversão e tratava o indivíduo criminoso enquanto “inimigo interno
365

”. 

Além de procurar esvaziar o caráter marcadamente ideológico da disciplina, o 

coronel Ubiratan Ângelo, que naquela altura era tenente e atuava como instrutor da 

EsFO, disse que apesar das limitações burocráticas o comando procurou adaptar o 

conteúdo da matéria ao “grande objetivo” da corporação, ou seja, a manutenção da 
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ordem pública, colocando as atividades de apoio à tropa terrestre em segundo plano e 

contextualizando sua ação no âmbito das competências especificamente policiais
366

. 

Outra providência tomada de maneira urgente foi a suspensão do estágio 

operacional de contraguerrilha realizado no último ano do curso, em Ribeirão das Lajes 

(RJ). Esse estágio acontecia ao longo de 15 dias entre o final do mês de junho e o início 

do mês de julho
367

 e era ministrado por oficiais das equipes de operações especiais do 

Exército do tipo selva e comandos anfíbios, juntamente com oficiais do Núcleo da 

Companhia de Operações Especiais, o NuCOE, que futuramente foi transformado no 

Batalhão de Operações Especiais, o BOPE
368

. 

Durante duas semanas os alunos eram “internados na mata
369

” para praticarem 

técnicas de guerrilha utilizadas na guerra do Vietnã e participarem de atividades de 

sobrevivência que incluíam simulações de fuga e evasão de campo de concentração. As 

aulas reproduziam situações de luta e conflito contra “inimigos internos” e eram 

marcadas por um ambiente hostil e interações truculentas típicas do processo de 

formação e preparação de um oficial combatente das forças armadas. 

O grau de exigência física e o risco das atividades desempenhadas no decorrer 

do estágio eram tão desproporcionais que muitos alunos voltavam seriamente 

lesionados
370

. Segundo o coronel Íbis, existem inclusive registros de alunos que vieram 

a falecer enquanto realizavam os exercícios. Uma dessas mortes teria ocorrido 

justamente em 1982, ano anterior ao início do comando do coronel Cerqueira, 

fortalecendo ainda mais a motivação do novo comandante para suprimir o estágio de 

contraguerrilha
371

. 

No entanto, esse estágio possuía uma grande relevância simbólica na formação 

dos oficiais e mesmo que ele fosse considerado perigoso por uma parcela significativa 

da tropa, era tido como uma etapa indispensável na construção da identidade do policial 

militar. Na visão do coronel Íbis, “o sofrimento que envolvia esse curso funcionava 
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como uma espécie de ritual de passagem porque logo depois vinha o “almoço dos 100 

dias” em agosto e a partir dali era uma contagem regressiva para o aluno sair oficial
372

”. 

 As dificuldades, provações e desafios inerentes ao estágio de contraguerrilha 

funcionavam, portanto, quase como um encerramento de ciclo, um batismo final que 

concluía a conversão do cadete em oficial. Por isso, mesmo que o comando estivesse 

convicto da necessidade de romper com essas práticas que procuravam equiparar a 

formação policial à formação de um militar do Exército, a possibilidade de extinção do 

estágio provocou estranhamento entre os alunos do CFO e incompreensão entre 

instrutores da escola. 

O fato de o estágio ser suspenso justamente no primeiro ano do governo Brizola 

indignou muitos dos oficiais mais antigos que “achavam que a academia estava se 

transformando numa espécie de universidade
373

”. Eles criticavam a iniciativa achando 

que o governador estava enfraquecendo a corporação e os instrutores veteranos 

ironizavam a mudança na orientação do ensino dizendo que a academia estava se 

tornando uma “mamãezada
374

”, numa referência sarcástica ao tratamento humanizado 

que o novo comando pretendia oferecer aos policiais. 

Consciente da existência dessas formas de resistência e das repercussões 

negativas que a insatisfação poderia causar no médio prazo, o coronel Cerqueira 

procurou respaldar sua decisão com um argumento pragmático. O Relatório Anual de 

Ensino de 1983 informa que o estágio não aconteceu em razão da carência de “meios 

necessários à sua realização e consequente necessidade de contenção de despesas
375

”. 

Mas isso não impediu que as críticas continuassem. A questão dos estágios operacionais 

se transformou em uma polêmica dentro da escola e os anos seguintes observaram o 

surgimento de novos cursos que procuravam pelo menos matizar um pouco mais a 

influência do militarismo na formação dos oficiais de polícia
376

. 

Ainda nesse primeiro “pacote” de reformas, o comando Cerqueira também 

buscou atender demandas diretas do comandante da EsFO, o coronel Ubirajara Pereira 
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Rosette. No Relatório Anual de Ensino de 1982, produzido no mês de dezembro, 

poucos meses antes da mudança no comando-geral, o coronel Rosette apontou 

problemas e sugeriu medidas para melhorar a qualidade do ensino na academia. A 

principal reivindicação do documento dizia respeito ao regulamento da EsFO. De 

acordo com o coronel, 

 

(...) o Regulamento da Escola de Formação de Oficiais (REsFO), em vigor, 

foi aprovado pelo Decreto “N” nº 1159, a 20 de Novembro de 1968 e a 

Regulamentação do Regimento Interno da Escola de Formação de Oficiais 

(RIEsFO) data de 20 de fevereiro de 1969. Ambos estão defasados da 

realidade escolar e superados no tempo e no espaço. No ano de 1980 foi 

enviado à Diretoria Geral de Ensino (DGE) um novo Anteprojeto do 

Regulamento, para que fossem tomadas as medidas administrativas cabíveis. 

Contudo, até a presente data está sendo aguardada sua aprovação
377

. 

 

Seguindo a solicitação, o comandante-geral providenciou a aprovação do projeto 

pelo governador Brizola ainda no ano de 1983 e, em fevereiro de 1985, aprovou 

também o Regimento Interno da EsFO (RIEsFO), a fim de “regular a execução das 

determinações contidas no REsFO e definir as atribuições e responsabilidades de seus 

órgãos estruturais
378

”. O objetivo expresso dessas medidas era o de atualizar o 

funcionamento da academia em conformidade com a nova “realidade escolar”. 

Entretanto, a nova versão do Regulamento ainda estava apegada aos valores tradicionais 

e pouco avançou no sentido de permitir um novo tipo de vivência dos alunos dentro do 

curso. 

De um modo geral, o objetivo central da escola continuou sendo a formação do 

“oficial combatente” espelhando as academias de formação do Exército, o ensino 

fundamental permaneceu sendo sinônimo de cultura jurídica e os alunos continuaram 

submetidos ao rigor de um regimento disciplinar que, não obstante ter sido instituído em 

março de 1983, ainda super enfatizava a obediência à hierarquia e a conformidade às 

regras corporativas
379

. Ademais, os cadetes ainda estavam subordinados a um tipo de 

regulamento especial exclusivo para os “alunos-oficiais” e que previa punições de 
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“licenciamento sustado” e “pernoite obrigatório” para determinadas transgressões 

cometidas no âmbito da EsFO
380

. 

De acordo com Jacqueline Muniz, o código disciplinar da PMERJ expressa 

“uma vontade draconiana de normatização excessiva do comportamento” policial, 

estabelecendo parâmetros de conduta altamente rigorosos, mas que “contrasta[m] 

vivamente com a precariedade das ferramentas de controle e avaliação das atitudes 

policiais na interação cotidiana com o público
381

” no dia a dia do policiamento 

ostensivo. O resultado prático dessa situação seria “uma outra realidade, distinta 

daquela que seria moral e eticamente ambicionada: a lealdade dos indivíduos na 

transgressão, a unidade silenciosa e cúmplice na indisciplina
382

”. 

Além de tudo, a rigidez da hierarquia e a ameaça permanente de punição acabam 

por constranger uma postura mais espontânea e criativa dos policiais na resolução dos 

problemas diários, seja nas academias, seja no serviço de rua, indo na contramão da 

proposta defendida pelo comando Cerqueira. Essa, no entanto, era uma contradição de 

difícil resolução, tendo em vista que o controle externo das polícias militares era 

realizado pela IGPM, que exercia seu poder fiscalização de maneira cerrada, 

preservando a preeminência do Exército sobre questões relativas à PM. 

Como uma tentativa de driblar esse quadro de controle das Forças Armadas no 

processo de formação e disciplinarização do corpo da tropa, o coronel Cerqueira propôs 

a criação de um Código de Ética para a EsFO com o objetivo de “humanizar as relações 

entre os alunos”, acabar com os trotes violentos e estabelecer formas de convivência 

menos calcadas na autoridade, pois apesar de não existir uma hierarquia formal entre os 

cadetes do primeiro, segundo e terceiro ano, eles acabavam reproduzindo os padrões de 

sociabilidade correntes há muito enraizados dentro da corporação como um todo
383

. 

Motivado a contribuir para criar um ambiente mais favorável ao pleno 

desenvolvimento das capacidades dos futuros oficiais, o coronel Cerqueira teria levado 

a proposta ao então comandante da escola, o coronel José Carlos Lemos, que por sua 

vez, ficou encarregado de acionar o corpo de alunos para desenvolver a ideia em 

parceria com os próprios cadetes. O documento produzido de forma colaborativa acabou 

nunca sendo implementado de fato, uma vez que seu conteúdo conflitava diretamente 
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com o Regimento Interno e com o Regulamento Disciplinar da instituição. A iniciativa 

havia sido tomada à margem da IGPM e o risco de uma sanção por parte do Exército fez 

com que o projeto não avançasse na prática
384

. 

Ainda na primeira metade do comando, o Boletim da PMERJ nº 5, de 8 de 

janeiro de 1985 registrou que o comando-geral atendeu à proposta do Diretor Geral de 

Ensino de “implantar um Núcleo de Professores e Instrutores Policiais-Militares nas 

Unidades de Apoio de Ensino
385

”. A instituição de um “corpo fixo” permitiria que os 

oficiais designados tivessem “apenas atribuições didáticas e de planejamento, num total 

de 20 horas semanais
386

”. Ao comando das escolas ESPM, EsFO, Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) e CER, caberia a prerrogativa de indicar os nomes 

dos oficiais que iriam integrar o NuPIPM. 

No entanto, dentre todas as iniciativas positivas adotadas pela gestão Cerqueira 

na área de ensino e instrução, a criação da Comissão de Integração, Revisão e Avaliação 

Curricular se destacou como a mais abrangente e mais relevante, especialmente pela sua 

natureza colegiada, que envolveu grande parte da comunidade escolar da EsFO, e do 

seu caráter oficial, seguindo os devidos protocolos burocráticos e recebendo aprovação 

formal da IGPM. 

 

3.4 O trabalho da Comissão de Integração, Revisão e Avaliação Curricular 

 

No dia 14 de janeiro de 1985, o Boletim da PMERJ nº 9 apresentou os nomes 

indicados para compor a comissão. A equipe designada foi composta por 5 oficiais 

superiores, sendo eles  o tenente-coronel Jorge da Silva, da Secretaria Estadual de 

Polícia Militar, o tenente-coronel Gustavo Américo Werneck, da Diretoria Geral de 

Ensino, o major Dorasil Castilho Corval, da Escola Superior de Polícia Militar, o major 

Laércio Pacheco Martins, da Escola de Formação de Oficiais, e o major Irapuan Ferreira 

de Lima, membro da PM/3, setor do Estado-Maior da PMERJ responsável por assuntos 

relacionados ao Ensino e a Instrução. Além disso, a comissão também contou com a 

“consultoria técnica” de Florindo Villa-Álvarez, fundador da Escola Nacional de 

Administração Pública (ENAP) e professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), 
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e do psicólogo e professor da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), 

Wilson Moura
387

. 

Após ter sido formada, a comissão foi incumbida de apresentar uma proposta de 

integração dos currículos dos cursos da EsFO e da ESPM num prazo de apenas 20 dias, 

além de propor uma revisão dos currículos dos respectivos cursos no prazo de 180 

dias
388

. Entretanto, esse prazo foi prorrogado e os trabalhos se alongaram por 

aproximadamente um ano inteiro com a realização de uma série de debates que 

incluíram desde o comandante-geral passando por encarregados dos batalhões até o 

corpo docente da PMERJ
389

. 

A decisão de se avaliar os currículos foi tomada, dentre outros fatores, porque 

foi constatada a “superposição de conteúdos programáticos de disciplinas”, foram 

identificadas “lacunas e deficiências de conhecimentos específicos”, assim como 

“inadequações e erros nos critérios de avaliação, no mais das vezes impeditivos da 

criatividade e da liberdade do aluno”. Também foi identificada a necessidade de “uma 

reformulação imediata dos objetivos e metodologia adotados nas diversas disciplinas, de 

forma a conduzi-las, prioritariamente, para o aspecto profissional da formação do 

oficial”, tanto quanto de se criar “um corpo de matérias próprias da profissão 

„mantenedores da ordem pública
390

‟”. 

Assim sendo, o trabalho da comissão foi baseado nos 7 critérios elencados 

abaixo: 

 

 as propostas partiram diretamente dos representantes de cada Escola;  

 manutenção, na medida do possível, dos currículos em vigor;  

 articulação entre os cursos da corporação [CFO, CAO e CSP];  

 redefinição dos objetivos de cada curso com base na missão 

constitucional da corporação e nas atividades desenvolvidas pelos 

oficiais de acordo com a “Análise Ocupacional”; 

 prioridade ao aspecto da manutenção da ordem pública;  
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 embora o CAO seja pré-requisito para o CSP, isto não significa que o 

CSP seja uma ampliação do CAO. O CSP é um curso inteiramente 

autônomo no que concerne a gradação de conhecimentos e aos seus 

objetivos; 

 a defasagem entre um curso e outro não deve ser suprida pelo curso 

seguinte. A atualização do oficial deve ser função: da instrução de 

atualização das CPM; do esforço particular, individual, do próprio 

oficial; dos exames de seleção ao CAO e CSP e de outras medidas
391

. 

 

A partir desses critérios, o trabalho da Comissão foi organizado da seguinte 

maneira 

 discussão da Análise Ocupacional dos oficiais da PMERJ e crítica 

do rol de matérias em função do referido documento; 

 listagem comparativa das matérias curriculares e cargas horárias dos 

cursos para o ano de 1984; 

 apresentação e discussão das propostas do rol de matérias 

curriculares elaboradas pela EsFO e pela ESPM para o ano de 1985; 

 apresentação e discussão das propostas de currículos, com descrição 

dos objetivos das matérias, formuladas pela EsFO e pela ESPM; 

 discussão da redação dos objetivos de cada matéria para ajustá-los 

ao objetivo do curso e à Análise Ocupacional, dando redação final aos 

currículos; 

 reunião, no Auditório do QG, com os professores e instrutores, 

presente o sr. Cel. Cmt Geral, para discussão das propostas dos currículos 

para 1985. Será solicitado aos professores e instrutores que entreguem, caso 

concordem com o objetivo proposto para a sua matéria, os programas 

respectivos; caso discordem, que reformulem o objetivo, discutam-no com a 

Comissão, e apresentem o programa segundo o seu entendimento; 

 apresentação e discussão das propostas de Programas de Matérias 

(PROMA) elaborados pela EsFO e pela ESPM
392

. 
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A análise ocupacional elaborada pela comissão foi realizada em parceria com o 

Programa de Assistência Técnica e Assessoramento Empresarial da Universidade 

Federal Fluminense (PATAE/UFF) através de um convênio firmado para prestação de 

assistência técnica com fins de desenvolvimento e qualificação de recursos humanos
393

. 

Foi um dos primeiros, se não o primeiro, esforço de sistematização das atividades 

profissionais e tarefas diárias desempenhadas pelos policiais de todos os postos do 

oficialato, dos tenentes aos coronéis. O documento serviu como base para toda a 

avaliação dos currículos e ajudou a estabelecer os critérios utilizados na formulação da 

proposta de reforma feita pela comissão. 

Segundo o coronel Jorge da Silva, a ideia de revisar os currículos a partir de 

parâmetros mais técnicos surgiu do próprio comandante Cerqueira. Nas palavras do 

coronel, 

 

Em 1985 que ele [Nazareth Cerqueira] me chamou: “Jorge, eu quero 

reformular os currículos da Polícia Militar. Como é que a gente faz? Eu estou 

com vontade de pedir à UFF para nos ajudar e queria criar uma comissão e 

colocar você para presidir a comissão”. “Sim, senhor”. Ele criou uma 

comissão de avaliação, validação dos currículos da PM. Então esse grupo se 

reuniu, nós fizemos uma análise profissiográfica, quer dizer, o que faz um 

PM, um soldado? O que faz um cabo? O que faz um sargento? O que faz um 

coronel? Fizemos essa análise, em função dessa análise nós batemos com o 

que era ensinado, porque já nesse momento o Cerqueira não queria mais 

saber do que vinha lá do Exército. 85... Vamos fazer o que nós achamos que 

devemos fazer. E aí foi feita essa avaliação, essa validação, pegamos todas as 

disciplinas que eram dadas, a carga horária, o que não era, colocamos em 

uma mesa. Ficamos meses trabalhando em cima disso. Depois, pedimos 

sugestões a vários oficias de vários Batalhões que mandaram sugestões, etc., 

etc..
394

 

 

O próprio formato da iniciativa representou uma mudança importante dentro da 

PMERJ. Pela primeira vez a corporação se debruçou sobre sua política de formação 

contando com uma consultoria externa especializada e abrindo espaço para que as vozes 

dos professores, dos instrutores e dos representantes dos batalhões fossem ouvidas antes 

das tomadas de decisão. Com vistas à modernização do oficialato, o coronel Jorge da 

Silva afirmou que a revisão produziu “mudanças substanciais” nos currículos das 

escolas e significou uma “guinada de 180 graus” no modelo de ensino
395

. 

O relatório apresentado pelos comissionários ao final das deliberações diz que o 

trabalho seguiu normas básicas para definir as matérias curriculares, a carga horária e a 
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distribuição das mesmas. O rol de matérias de cada curso não foi definido simplesmente 

pela importância isolada de cada disciplina e levou-se em consideração “a sua 

prioridade em função do objetivo do curso e da análise ocupacional dos oficiais”. Os 

conteúdos que não figuraram entre os escolhidos para integrar o quadro de matérias 

curriculares, e que foram considerados relevantes para o desenvolvimento do oficial 

PM, foram relacionados à parte para serem abordados em atividades complementares 

tais como palestras, visitas e viagens, para que os alunos tivessem acesso à “globalidade 

dos conhecimentos e das experiências de aprendizagem requeridas para a sua adequada 

formação
396

”. 

No nível do CSP, foram introduzidas 3 disciplinas novas, 6 matérias foram 

eliminadas do currículo e outras 3 foram redimensionadas. Ao final, procurou-se 

enfatizar a aplicação de conteúdos voltados para princípios políticos e institucionais da 

corporação e para o seu planejamento estratégico. A grade passou então a somar 12 

disciplinas com um total de 810 horas distribuídas em 39 semanas letivas, o que seria 

equivalente a aproximadamente 9 meses de aulas
397

. Os novos conteúdos deveriam 

reforçar o enfoque multidisciplinar e privilegiar a análise crítica dos problemas 

relacionados ao universo da atividade policial militar. 

Os novos métodos de avaliação passaram a priorizar os estudos de caso, sendo 

esse considerado o meio mais adequado às experiências de aprendizagem desejáveis ao 

grau da escola. Os trabalhos em grupo também foram incentivados em detrimento das 

avaliações individuais, e foi estabelecida a obrigatoriedade de apresentação de uma 

monografia ao final do curso elaborada com base em temáticas escolhidas pela direção 

da ESPM no início de cada ano letivo. 

O CAO, por sua vez, foi tratado como um curso de ampliação do CFO, 

consistindo num espaço onde deveriam ser aprofundados alguns conhecimentos 

adquiridos no nível básico enquanto temas novos seriam abordados visando ajudar na 

preparação dos capitães para o exercício das funções de major no Estado Maior das 

organizações policiais militares. Assim sendo, o CAO teve 5 matérias incluídas, 5 

retiradas e outras 2 redimensionadas. O currículo passou a conter 15 disciplinas com 

uma carga horária total de 885 horas distribuídas em 39 semanas letivas
398

. 
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 Relatório da Comissão de Integração, Revisão e Avaliação Curricular. Arquivo da Seção Técnica de 

Ensino (STE) da Academia de Polícia Militar Dom João VI. p. 8. 
397

 Idem, p.8-11. 
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 Idem, p.11-14. 
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Do ponto de vista da metodologia de ensino e de avaliação de rendimento, a 

comissão recomendou que o CAO adotasse os mesmos critérios sugeridos ao CSP, 

permitindo apenas uma flexibilidade maior quanto à realização das provas levando em 

consideração o nível de exigência do curso de aperfeiçoamento e o seu objetivo 

principal de formar oficiais para o cumprimento de funções administrativas de gerência 

e planejamento. 

Não obstante as alterações significativas procedidas no nível do aprimoramento 

dos oficiais da PMERJ, o curso que passou pelo maior volume de mudanças foi o CFO, 

cujo currículo, até 1984, possuía 35 matérias, sendo 17 fundamentais e 18 profissionais, 

compondo uma carga horária total de 2935 horas. A partir de 1985, com as mudanças 

indicadas pela comissão, o curso teve 11 disciplinas redimensionadas e/ou redistribuídas 

e outras 8 introduzidas na grade curricular. Ao final do processo, o currículo do curso 

ficou com 18 disciplinas fundamentais e 20 disciplinas profissionais, totalizando 38 

matérias com uma carga horária de 3.195 horas, um aumento de mais de 200h em 

relação ao currículo anterior
399

. 

Diferentemente do que ocorreu no nível da ESPM, a comissão considerou que o 

método de avaliação centrado em “provas objetivas” era viável para medir o acúmulo de 

informações e conhecimentos adquiridos pelos alunos ao longo do período letivo e 

compatível com a natureza de um curso básico. Assim, foi decidido que a EsFO deveria 

recorrer à aplicação de provas discursivas com o objetivo de desenvolver a capacidade 

argumentativa dos cadetes, e à realização de atividades em grupo a fim de acostumar os 

alunos ao trabalho colaborativo em equipe
400

. 

Dentre as novas disciplinas incluídas no programa pedagógico do CFO 

encontravam-se conteúdos como chefia e liderança, história da PMERJ, comunicação 

social, legislação básica da PMERJ, informática, metodologia de pesquisa, inglês e 

criminologia, que representaram um acréscimo de 465 horas no quadro disciplinar. As 

matérias incorporadas apontavam para a tentativa de formar policiais com perfil mais 

moderno e mais sintonizado com o estado da arte do trabalho policial. Nesse novo 

momento político do país, a relação direta e transparente com a sociedade civil, o 

modelo de liderança salutar, o conhecimento das novas tecnologias e das novas teorias 

policiais e criminológicas deveriam ser atributos fundamentais da identidade do novo 

policial.  

                                                           
399

 Idem, p.14-18. 
400

 Idem, p.20. 
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Com relação às matérias que foram redimensionadas, ODIDT sofreu a maior 

redução de tempo. Seu conteúdo foi redefinido com base na nova filosofia de emprego 

do comando e a carga horária foi cortada quase pela metade, caindo de 250 para 135 

horas. A disciplina de informações e contra-informações também foi revista e passou a 

ser oferecida apenas como informações, numa tentativa de dissociar a matéria do seu 

caráter ideológico explorado durante os anos do regime militar. A cadeira de língua 

portuguesa, que desde 1978 havia sido esvaziada e transformada em comunicação e 

expressão, foi reposicionada dentro do currículo e ganhou um incremento de 15 horas 

em relação ao ano anterior. 

Para fins comparativos, seguem abaixo o currículo vigente no ano de 1984 e a 

nova proposta da comissão válida a partir de 1985: 

 

Tabela 6 - CURRÍCULO DE 1984 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 60   

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 60   

ESTATÍSTICA 60   

SOCIOLOGIA 30   

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 30   

INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO 30   

CRIMINALÍSTICA  45  

MEDICINA LEGAL  45  

DIREITO CONSTITUCIONAL  60  

DIREITO PENAL  90  

DIREITO PENAL MILITAR  50  

DIREITO CIVIL   60 

PSICOLOGIA SOCIAL   70 

DIREITO ADMINISTRATIVO   70 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   60 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR   60 

ESTUDOS DE PROBLEMAS BRASILEIROS   60 

CARGA HORÁRIA ANUAL 270 290 380 

CARGA HORÁRIA TOTAL 940 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 



 

142 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR 120 120 120 

ORDEM UNIDA 60 40 40 

TIRO 30 45 45 

OPERAÇÕES DE DEFESA INTERNA E DEFESA TERRITORIAL 80 85 85 

TÉCNICA POLICIAL MILITAR 180 150 150 

INSTRUÇÃO GERAL 80 80  

ARMAMENTO 30 35  

HIGIENE E SOCORROS DE URGÊNCIA 30   

SEGURANÇA FÍSICA DE INSTALAÇÕES E DIGNATÁRIOS  30  

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO  20  

TÉCNICA DE AUTO  40  

COMUNICAÇÕES  30  

DIDÁTICA  60  

INFORMAÇÕES E CONTRA-INFORMAÇÕES   40 

ADMINISTRAÇÃO   60 

DEFESA CIVIL   30 

TRABALHO DE COMANDO   40 

EQUITAÇÃO   40 

CARGA HORÁRIA ANUAL 610 735 650 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1995 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 2935 

Fonte: Relatório da Comissão de Integração, Revisão e Avaliação Curricular. Arquivo da Seção 

Técnica de Ensino (STE) da Academia de Polícia Militar Dom João VI. Anexo 4. 
 

Tabela 7 - CURRÍCULO DE 1985 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 60   

HISTÓRIA DA PMERJ 30   

PORTUGUÊS 75   

METODOLOGIA DA PESQUISA 30   

INGLÊS 60 60 60 

MEDICINA LEGAL  45  

DIREITO PENAL  75  

DIREITO PENAL MILITAR  60  

DIREITO ADMINISTRATIVO  45  

DIREITO CONSTITUCIONAL  60  

SOCIOLOGIA  30 30 

DIREITO CIVIL   60 

PSICOLOGIA   75 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR   60 
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ESTATÍSTICA   60 

ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS   60 

COMUNICAÇÃO SOCIAL   45 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   60 

CARGA HORÁRIA ANUAL 255 375 510 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1140 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR 140 140 140 

OPERAÇÕES DE DEFESA INTERNA E DEFESA TERRITORIAL 45 45 45 

TÉCNICA POLICIAL MILITAR 180 135 150 

TIRO POLICIAL 45 45 60 

ORDEM UNIDA 60 45 45 

LEGISLAÇÃO BÁSICA DA PMERJ 60   

INSTRUÇÃO GERAL 60   

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO 60   

DEFESA CIVIL 30   

ARMAMENTO 60   

COMUNICAÇÕES 30   

SEGURANÇA FÍSICA DE INSTALAÇÕES E DIGNATÁRIOS 30   

PRIMEIROS SOCORROS 45   

METODOLOGIA E TÉCNICA DE ENSINO  60  

CRIMINALÍSTICA  45  

CRIMINOLOGIA  30  

CHEFIA E LIDERANÇA  45  

ADMINISTRAÇÃO GERAL  45 45 

INFORMÁTICA   45 

INFORMAÇÕES   45 

CARGA HORÁRIA ANUAL 845 635 575 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2055 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3195 

Fonte: Relatório da Comissão de Integração, Revisão e Avaliação Curricular. Arquivo da Seção 

Técnica de Ensino (STE) da Academia de Polícia Militar Dom João VI. Anexo 3. 

 

No entanto, apesar de todas as modificações realizadas, sobretudo do ponto de 

vista da introdução do estudo da criminologia e do esvaziamento das disciplinas 

voltadas para ações de combate e de contraguerrilha, o currículo manteve algumas das 

suas principais características desde os anos de 1960, conservando seu espírito 

generalista e superdimensionando o saber jurídico em detrimento das ciências humanas 
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e de outros conhecimentos úteis ao exercício da atividade policial. É inegável que o 

direito constitui um instrumento importante para as atividades de policiamento 

ostensivo, porém, “está longe de recobrir o amplo espectro de questões e interações 

envolvidas no provimento cotidiano de ordem pública”, que em sua maior parte 

possuem uma “natureza não-criminal ou infracriminal
401

”. 

Assuntos como direitos humanos, administração de conflitos e policiamento 

comunitário, que estavam muito presentes nos discursos públicos e em alguns dos 

documentos elaborados pelo comando geral não se tornaram conteúdo aplicado nas 

escolas, sendo tratados apenas em palestras e seminários organizados por prerrogativa 

do comandante da corporação como forma de evitar o veto ou a censura por parte da 

IGPM, órgão que naquela altura ainda era responsável pela aprovação final dos 

currículos do CFO. Assim, esses tópicos permaneceram como elementos secundários no 

universo geral da PMERJ, estando mais limitados a alguns círculos restritos da 

oficialidade, principalmente aqueles que estavam mais diretamente engajados no 

processo de reforma da instituição. 

O ensino das ciências jurídicas continuou sendo o principal eixo estruturante do 

programa de ensino fundamental e as disciplinas passaram pela reforma quase sem 

nenhuma alteração. Foram mantidas as 8 matérias e a sua carga horária total foi 

aumentada de 510 para 525 horas, correspondendo a 46% do tempo destinado ao 

conteúdo que deveria oferecer elementos de “cultura geral” para os oficiais. As 

disciplinas de idiomas, por sua vez, somavam 255 horas entre língua portuguesa e 

inglesa, ocupando mais de 22% da carga desse mesmo segmento. 

Como mencionado, o ensino de português foi reestabelecido após 7 anos sob a 

nomenclatura de comunicação e expressão, onde o tema estava desvalorizado e era 

tratado de forma meramente instrumental sugerindo um longo período de descaso da 

corporação com a formação da sua elite dirigente e fortalecendo a ideia de que os 

policiais deveriam receber apenas uma educação utilitária que lhes permitisse transmitir 

e executar ordens. A disciplina de língua inglesa, por outro lado, foi introduzida no 

currículo recebendo enorme destaque ao ocupar, sozinha, 180 horas e se tornar a 

terceira maior carga horária de todo o curso, ficando atrás apenas de educação física e 

técnica policial militar. 

                                                           
401

 MUSUMECI, Leonarda e MUNIZ, Jacqueline. As instituições de segurança pública do Estado do Rio 

de Janeiro... Op. Cit. p. 21. 
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Dessa forma, restaram apenas 300 horas para atender os conteúdos de história da 

PM, sociologia, psicologia, estatística, e comunicação social. Isso evidencia que apesar 

da reforma, as ciências sociais continuaram sendo um elemento marginal no currículo, 

com espaço relativamente reduzido e baixa carga horária. A matéria de sociologia 

contava com apenas 60 horas, enquanto psicologia dispunha de 75. Juntas elas 

somavam 135 horas representando menos de 12% do programa fundamental 

O segmento de ensino profissional, por seu turno, também manteve a estrutura 

do currículo anterior com algumas alterações importantes, mas ainda muito pontuais. 

Das 2055 horas profissionais, 420 eram dedicadas à educação física militar, cifra que 

significava pouco mais de 20% da carga horária. Ordem Unida e Instrução Geral, que 

dizem respeito ao trabalho de “adestramento” e doutrinação destinado a disciplinar 

militarmente o comportamento dos cadetes, ocupavam 210 horas. Em contrapartida, 

criminologia e comunicação social foram introduzidas no currículo com apenas 30 

horas cada uma. Em termos comparativos, a disciplina de instrução policial a cavalo 

contava com 60 horas aula. ODIDT mesmo com o corte de quase 50% do seu tempo 

ainda permaneceu como o quinto conteúdo mais longo do programa, atrás apenas de 

educação física, técnica policial militar, ordem unida e tiro policial. 

Chama atenção, portanto, que no balanço geral da reforma curricular, o ensino 

profissional tenha continuado tão militarizado, mantendo a ênfase no condicionamento 

físico e no “adestramento” militar dos cadetes. Apesar de ter perdido espaço, a noção de 

segurança nacional continuou presente no plano disciplinar de ODIDT, assim como os 

treinamentos de resistência e combate ao inimigo interno
402

. Os novos conteúdos 

trouxeram certa renovação ao ambiente da EsFO e enriqueceram o currículo do CFO, 

mas a introdução dos novos tópicos de debate ocorreu de forma muito gradual e a 

reforma de 1985 simboliza apenas o primeiro momento de um processo maior de 

mudanças que teria continuidade no segundo comando Cerqueira
403

. 

                                                           
402

 O Plano de Matérias de 1986 mostra que a disciplina de ODIDT ainda continha tópicos referentes a 

fundamentos de guerra revolucionária, guerra psicológica e operações de guerrilha, além de abordar 

também temas como ações cívico-sociais e atividades de manutenção da ordem pública, misturando e 

confundindo princípios bélicos de guerra com elementos voltados para a aproximação comunitária e o 

trabalho de policiamento ostensivo. 
403

 Em sua entrevista para o projeto História do Policiamento Comunitário do Estado do Rio de Janeiro, 

o coronel Antonio Carlos Carballo Blanco, relatou que no segundo comando Cerqueira, entre 1991-1994, 

ele participou de um novo processo de reformulação no sistema de ensino da EsFO cujo “grande eixo era 

justamente de cortar, até de certa forma abrupta, as ligações que a gente tinha com o paradigma 

militarista”. Ou seja, anos depois, esse processo de desmilitarização ainda ocorria de forma lenta, gradual 

e intermitente, pois o esforço de reformulação empreendido durante a primeira gestão Cerqueira foi 
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Importante ressaltar que paralelamente à revisão dos conteúdos programáticos 

do CFO, foi realizada uma reformulação no quadro docente da instituição. Segundo 

relatos de contemporâneos, ainda em 1983 a direção da escola reuniu alguns dos 

instrutores mais qualificados à disposição da PMERJ e procurou se preparar para 

oferecer aos alunos a melhor experiência pedagógica possível. Havia uma preocupação 

especial, sobretudo porque aquele foi o primeiro ano no qual a EsFO passou a receber e 

formar oficiais mulheres o que era uma novidade em nível nacional, pois naquele 

momento São Paulo era o único estado brasileiro com oficiais femininas formadas. 

Nas conversas para essa pesquisa, o coronel Íbis Pereira relatou que 

 

O Ubiratan uma vez conversando comigo disse que houve assim uma 

preocupação muito grande naquele ano de 83 de tentar reunir o que tivesse de 

melhor por causa das meninas, que a preocupação era muito grande, né? Era 

regime de internato, era a primeira vez que a gente fazia aquela experiência 

no Rio de Janeiro e poucos Estados da Federação formavam oficiais 

femininas. São Paulo era o único que já tinha uma experiência acumulada
404

. 

 

O coronel ainda reiterou dizendo que “a instituição se preparou pra tentar dar o 

que tivesse de melhor em termos de quadros. Aí foram o Ubiratan, o Antunes, o 

Abrantes... uma série de cabeças que eu acho que nunca mais se reuniu desse modo na 

formação
405

”. A própria criação do NuPIPM se relaciona diretamente com essa intenção 

de profissionalizar o corpo de instrutores através da dedicação exclusiva e da 

valorização no plano de progressão de carreira. 

Pode ser que a escolha criteriosa dos instrutores tenha contribuído para uma 

relativa desmilitarização dos procedimentos de ensino, combatendo a naturalização da 

“pedagogia do sofrimento”, e ajudando a incutir na mente dos novos oficiais a 

separação prática e simbólica entre a atuação e os procedimentos de um militar do 

exército e as atribuições constitucionais de uma instituição policial organizada com base 

no modelo administrativo militar. 

Todavia, de acordo com o relato do Ubiratan Ângelo, as mudanças no corpo 

docente não tiveram o impacto positivo que o comando esperava. Os professores civis 

não experimentaram nenhuma alteração significativa em seu regime de trabalho, uma 

parcela dos instrutores militares mais engajados, por sua vez, continuou exercendo 

                                                                                                                                                                          
parcialmente revertido durante o governo Moreira Franco e o comando do coronel Manoel Elísio dos 

Santos Filho. 
404

 Entrevista concedida pelo coronel Íbis Pereira especialmente para esta pesquisa. 
405

 O entrevistado se refere aos coronéis Ubiratan Ângelo, Sérgio Antunes de Barbosa e Luís Abrantes 

Coelho. 
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outras funções sem poder se dedicar exclusivamente às atividades pedagógicas, 

enquanto outra parte, menos comprometida com o projeto, adotou uma postura pouco 

produtiva, limitando o alcance da nova política de ensino
406

. 

Inclusive, a participação dos professores e instrutores no processo de 

reformulação curricular ganhou relevo ao longo da pesquisa, pois durante a incursão no 

arquivo da Seção Técnica de Ensino, além dos relatórios, dos currículos, dos planos de 

ensino e outros documentos oficiais da corporação, foram encontrados memorandos e 

cartas redigidas por professores civis, instrutores militares e outros oficiais da PMERJ 

em resposta a uma solicitação da comissão para que a comunidade escolar se 

manifestasse a respeito da proposta de revisão curricular encaminhada. 

Essas cartas se revelaram um material muito rico, pois as avaliações do corpo 

docente extrapolaram o objeto de análise da comissão e não se limitaram a criticar os 

currículos, fazendo considerações de caráter mais geral a respeito das condições de 

trabalho na EsFO. A voz desses sujeitos que estavam na linha de frente do processo de 

formação nos oferecem, portanto, elementos que contribuem para a nossa análise ao 

apresentar uma visão diferente daquela representada pela comissão, ao apontar 

ambiguidades e contradições no trabalho desenvolvido pelos comissionários que 

poderiam passar despercebidas caso tivéssemos apenas as fontes oficiais à disposição do 

nosso escrutínio. Desse modo, a seguir nós iremos nos debruçar sobre esses documentos 

a fim de ampliarmos o nosso olhar sobre aquele processo através da opinião e do 

posicionamento dos membros ativos da escola. 

 

3.5 Avaliação e crítica da comunidade escolar da EsFO sobre o trabalho da 

CIRAC 

 

Esse conjunto de correspondências é composto por 45 cartas assinadas por 51 

nomes, incluindo professores civis e oficiais da PMERJ, que se manifestaram a partir de 

um memorando encaminhado pela direção da escola de formação no dia 23 de setembro 

de 1985
407

. Um dos principais temas presente nessa documentação é o recrutamento e o 

baixo nível intelectual da maioria dos cadetes, que não havia sido discutido pela 

comissão, mas que inquietava a comunidade escolar da EsFO. 

                                                           
406

 Entrevista concedida pelo coronel Ubiratan Ângelo especialmente para esta pesquisa. 
407

 Arquivo da Seção Técnica de Ensino (STE) da Academia de Polícia Militar Dom João VI. 
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Alguns membros do corpo docente da instituição aproveitaram o canal direto de 

comunicação com o diretor da escola e se queixaram a respeito da qualidade dos alunos 

aprovados em concurso. Um oficial disse que os alunos adentravam a academia não por 

vocação, mas por necessidade, já que um cadete da PMERJ recebia ajuda de custo ao 

longo de toda a duração do curso, se tornando uma opção mais vantajosa do que uma 

carreira que exigisse uma graduação universitária tradicional ou até mesmo um curso 

técnico
408

. Essa situação fazia com que os professores lidassem com jovens 

“desprevenidos”, que não conheciam a corporação e ignoravam “por completo as 

peculiaridades da vida castrense
409

”. 

Outros oficiais também criticaram o despreparo dos alunos do CFO. Um 

instrutor disse que “observadas exceções”, “os alunos escrevem mal, falam mal e, em 

consequência, sentem dificuldade para concatenar ideias ou pensamentos
410

”. A 

coordenadora das cadeiras jurídicas e professora de direito administrativo estendeu sua 

crítica aos alunos do CAO afirmando que eles “não sabem estudar e, muito menos, fazer 

um trabalho de pesquisa”, ademais, “escrevem a língua-pátria de forma lamentável
411

”. 

Ao abordar os tópicos tratados diretamente no relatório, vários docentes também 

apontaram limites e contradições na análise profissiográfica encomendada pela 

comissão. Apesar de a iniciativa ter sido saudada pela maioria dos correspondentes 

como uma medida fundamental no processo de aperfeiçoamento gradual dos quadros da 

PMERJ, uma parte das avaliações considerou que o trabalho deveria ser refeito para que 

fosse possível “confeccionar uma análise ocupacional mais próxima da realidade dos 

profissionais que objetiva preparar
412

”, pois aquela apresentada fora “fruto de uma 

abordagem superficial” das funções elencadas. 

Na opinião de uma professora civil, as pessoas envolvidas na produção da 

análise preocuparam-se “somente em relacionar aspectos ligados à atividade-meio, ou 

seja, ao oficial dentro do quartel – o oficial como militar”. Em determinado momento de 

                                                           
408

 O próprio Coronel Íbis Pereira abordou esse tema e falou sobre a sua própria trajetória profissional na 

entrevista concedida ao projeto História do Policiamento Comunitário... na ocasião ele disse que “Na 

realidade, a minha opção pela polícia foi pragmática mesmo. Eu precisava libertar a minha mãe e de 

alguma maneira ajudá-la em casa. A partir do momento que a gente entra para a polícia, a gente já recebe 

uma ajuda de custo. Não é muito coisa, como continua não sendo até hoje, mas é o suficiente para que eu 

consiga me vestir, consiga ajudar em casa, consiga, enfim, desonerar a minha...”. 
409

 Cartas em resposta ao memorando s/nº, de 23 de Setembro de 85, enviado pelo comandante da Escola 

de Formação de Oficiais à comunidade acadêmica da EsFO. Arquivo da Seção Técnica de Ensino (STE) 

da Academia de Polícia Militar Dom João VI. 
410

 Idem. 
411

 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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sua argumentação ela disparou críticas contundentes ao documento buscando respaldo 

na própria missão constitucional da corporação. A professora procurou ressaltar o viés 

ainda muito militarizado do olhar que a PMERJ lançava sobre si mesma ao dizer 

 

E, não se diga que o Oficial da Polícia Militar não vai à rua, que as funções, 

fora do quartel, são atribuições específicas de sargentos, cabos e soldados. 

Nisto nós não acreditamos. Acreditamos, sim, que o Oficial Policial Militar, 

tendo em vista a sua missão constitucional, é muito mais policial do que 

militar, ou, pelo menos, deveria ser. Não podemos esquecer que a função da 

PM é predominantemente preventiva e que a manutenção da ordem pública 

deve ser feita muito mais nas ruas do que nos quartéis
413

. 

  

Outra reclamação muito constante nas cartas é a “forma verticalizada” como a 

comissão tomou as decisões. Apesar das reuniões e das consultas realizadas junto à 

academia e aos batalhões, a vontade dos comissionários sempre prevaleceu sobre as 

propostas feitas pelo corpo docente e pelos instrutores das disciplinas
414

. Um exemplo 

evidente é a inclusão do ensino da língua inglesa com uma carga horária absolutamente 

desproporcional para um curso de formação. Esse foi, na verdade, um ponto de grande 

destaque nas discussões. 

A reação da comunidade escolar foi tão negativa que o comando da EsFO 

permitiu que as professoras da disciplina elaborassem uma justificativa para rebater as 

críticas e reiterar a importância do conteúdo no currículo da EsFO. Vistos com 

distanciamento os argumentos soam um tanto estapafúrdios pelo seu caráter 

excessivamente acadêmico e internacionalista. A justificativa estava pautada na 

linguística, na imagem internacional da instituição, no avanço da informática e no 

turismo
415

. A perspectiva é a da disciplina e não a das prioridades na formação do 

oficial de polícia no Rio de Janeiro. 

Muitos oficiais prestaram relatos sobre suas próprias carreiras e um deles 

mencionou jamais ter vivido a necessidade de se comunicar oralmente em inglês ao 

longo de 16 anos de serviço. Alguns se disseram contra a introdução da disciplina em 

razão da existência de um curso básico de intérprete de inglês e francês com duração de 

4 meses oferecido pelo Centro de Especialização e Recompletamento (CER) para os 

alunos que desejassem se habilitar nos respectivos idiomas. 
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Outros oficiais ainda apontaram incoerências, como a supervalorização de uma 

língua estrangeira em detrimento da língua portuguesa, que segundo o próprio relatório 

da comissão só foi mantida no currículo “por insistência da EsFO”. As 180 horas da 

disciplina também contrastava com o pouco espaço relativo para disciplinas importantes 

como, por exemplo, chefia e liderança, e a inexistência de tempo para que os instrutores 

de técnica policial militar pudessem abordar os temas atualizados pelas notas de 

instrução publicadas ao longo do ano letivo
416

. 

Apesar de todos os argumentos apresentados, o documento elaborado pelas 

professoras da disciplina concluiu que o inglês era uma disciplina tão importante quanto 

todas as outras e determinou, de forma peremptória, contra os apelos da maioria 

absoluta dos professores, que a disciplina seria mantida e sua carga horária seria 

preservada sem nenhuma adaptação. 

Outro tema que mobilizou parte considerável do corpo docente foi a ausência de 

progressividade na reformulação do currículo. As alterações foram implementadas todas 

de uma só vez nos três anos do CFO, fazendo com que alguns alunos tivessem 

conteúdos repetidos enquanto outros ficaram sem estudar disciplinas que foram 

remanejadas
417

. Um grupo de sete oficiais opinou sobre o assunto dizendo que a 

comissão deveria se preocupar em não se 

 

(...) perder com modismos fugazes, sendo necessário que o currículo esteja 

enraizado, para que sua evolução seja fruto apenas do desenvolvimento 

cultural da própria sociedade, e principalmente, para evitar-se que cada turma 

que passa pela EsFO curse um currículo bem diferentes das demais turmas, 

demonstrando fraqueza na estrutura de ensino da instituição
418

. 

 

Alguns instrutores ainda aproveitaram o canal de diálogo com o comando da 

escola para demonstrar sua insatisfação com os novos rumos da corporação. Um oficial 

reclamou expressamente de uma suposta “ênfase no ensino das ciências sociais em 

detrimento da capacitação profissional” e disse que o dever de um oficial da PMERJ é 
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“servir à corporação antes de tudo”, e não agradar “segmentos que ora predominam
419

”. 

No entanto, dentre todas as cartas encontradas esta foi a única na qual o remetente se 

permitiu uma crítica tão “sincera e franca” atacando os novos pressupostos 

estabelecidos pelo governo do estado e pelo comando geral. 

A maioria dos docentes optou por fazer considerações mais pontuais a respeito 

das disciplinas que ministravam. O instrutor de Tiro, por exemplo, denunciou as 

condições de precariedade e risco na qual ministrava suas aulas, com “número grande 

de incidentes” como “falhas mecânicas e de munição” e revólveres com empunhadura 

excessivamente pequena que dificultavam a “pegada”. Ele é bastante enfático ao cobrar 

melhores condições de trabalho e diz que programa de ensino não pôde ser 

integralmente cumprido por falta de condições mínimas para tal
420

. 

As professoras de sociologia e psicologia social reclamaram do pouco tempo 

disponível para suas matérias e do remanejamento das disciplinas que foi realizado sem 

o consentimento das docentes. Enquanto psicologia social mudou sua nomenclatura e 

passou a trabalhar apenas com temas de psicologia geral, sociologia saiu do primeiro 

ano e foi redistribuída ao longo dos dois últimos anos do curso. A professora de direito 

administrativo e o professor de direito civil também tiveram suas matérias remanejadas 

e ressaltaram o caráter negativo dessas mudanças já que elas prejudicaram o 

aproveitamento de disciplinas que eram oferecidas em anos anteriores e consistiam em 

conhecimentos essenciais para a compreensão dos novos conteúdos. 

O professor de direito constitucional, por sua vez, criticou a generalização da 

formação dos oficiais com a inclusão de matérias secundárias e acessórias ao mesmo 

tempo em que o conteúdo da sua disciplina deveria ser “esgotado” no decorrer de 60h. 

Ele mencionou episódios recentes nos quais “alguns partidos e movimentos sociais” 

foram tratados pela polícia militar “como se ainda estivessem na ilegalidade”, e 

indagou, "que representam, para os soldados, os direitos e garantias individuais?
421

". 

Dessa forma, o professor defendeu a importância da sua disciplina no contexto da 

redemocratização e reprovou a falta de foco da comissão no momento de definir as 

verdadeiras prioridades na construção do novo currículo. 

Além disso, os docentes da instituição também propuseram a criação de matérias 

novas a fim de atualizar os conhecimentos trabalhados no CFO e torná-lo mais 
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compatível com a proposta da nova polícia de base comunitária expressa no Plano 

Diretor. As principais disciplinas sugeridas procuravam reforçar a importância dos 

fatores culturais e psicológicos nos desdobramentos dos fenômenos sociais e preparar 

melhor os oficiais para lidar com a população em contextos de conflito e instabilidade. 

Partindo do princípio que o território do policial por excelência é a rua e que a 

sociedade é o objeto da sua ação, foi sugerida a inclusão da matéria História da Cultura 

Brasileira, para que o policial pudesse “conhecer as características da sua sociedade” e 

“compreender o porquê de certas tendências observadas, os aspectos positivos, que 

podem ser potencializados e como atuar no sentido de superar os aspectos negativos
422

”. 

No mesmo sentido foi também proposta a introdução de Relações Interpessoais, para 

exercitar as qualidades interativas de quem atua em contato direto com os mais variados 

tipos de público que compõe a sociedade fluminense. 

O oficial responsável pela cadeira de criminologia, criada exatamente no âmbito 

da comissão, propôs a inclusão de uma matéria direcionada para assuntos comunitários. 

De acordo com o professor 

 

(...) um dos mais extraordinários e ainda não profundamente estudado 

fenômenos social ocorrido no Brasil nos últimos anos foi a criação e 

desenvolvimento das associações de moradores, expandindo-se em 

grupamentos comunitários. Considera-se hoje um fato irreversível no tecido 

social a presença de associações comunitárias, cuja participação nas ações 

governamentais tende a se tornar, cada dia, mais forte. O oficial da Polícia 

Militar vai atuar sempre em alguma comunidade. Saber o que é uma 

comunidade, quais seus valores, suas referências, suas identidades, o 

processo de sua evolução, é um requisito básico
423

. 

 

A sugestão dá a entender que, de fato, nenhuma outra disciplina do currículo 

abordava satisfatoriamente o assunto, fazendo com que o modelo de integração 

comunitária fosse, naquela altura, mais uma ideia e uma aspiração do que um conteúdo 

sendo efetivamente trabalhado e introduzido na formação dos novos oficiais. Mesmo 

assim, a matéria de Desenvolvimento Comunitário que foi proposta não foi absorvida 

pelo currículo. Conforme declarou o coronel Antonio Carlos Carballo Blanco, em 

entrevista ao projeto história do policiamento comunitário do Rio de Janeiro, o currículo 

do CFO só passou a compreender conteúdos comunitários no início dos anos de 1990, já 

no segundo comando do coronel Nazareth Cerqueira. 
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De acordo com o entrevistado, só naquele momento os manuais militares foram 

abandonados e o ensino começou a se pautar em “uma literatura genuinamente ligada, 

associada à prática dinâmica do trabalho policial”. Nesse contexto, as mudanças 

curriculares ocorreram quase em paralelo à criação do Batalhão Escola de Polícia 

Comunitária, que seria a “unidade especializada” da PMERJ voltada para a preparação 

dos policiais que posteriormente integrariam os programas de policiamento comunitário 

e o Grupamento de Aplicação Prática Escolar
424

. 

Ou seja, nem mesmo nos anos seguintes, no processo de aceleração das 

propostas de reforma do comandante Cerqueira, a filosofia comunitária ganhou 

destaque na grade do CFO, permanecendo como uma experiência pontual levada 

adiante apenas através de projetos localizados em territórios específicos, sem conseguir 

assumir verdadeiro protagonismo no nível operacional e sem se tornar uma corrente 

majoritária entre a oficialidade. 

Desse modo, considerando-se as barreiras e os impedimentos institucionais 

decorrentes do controle externo exercido pelo Exército através da IGPM, fato que 

acabava cerceando a liberdade do comando geral em implementar alterações mais 

profundas, podemos dizer que o projeto de reformulação dos currículos possuía limites 

dados de antemão pela conjuntura política, que permitia o surgimento de algumas 

inovações conceituais, porém não comportava rupturas mais frontais com a ordem 

estabelecida sob o risco de alguma intervenção direta do exército na PMERJ. 

No entanto, como é possível depreender das análises produzidas pela 

comunidade escolar da EsFO, o processo interno de revisão curricular também foi 

complexo e tumultuado, com alguns atropelos e sem um consenso estabelecido. Havia 

certa insatisfação difusa com a nova orientação do comando e a comissão não foi capaz 

de envolver a comunidade escolar de forma mais ativa no desenvolvimento dos 

trabalhos. A participação dos professores e dos instrutores foi mais protocolar do que 

efetiva, já que suas sugestões não foram aplicadas e algumas decisões foram tomadas 

francamente contra a parecer quase unânime do corpo docente. 
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Considerações Finais 

 

As várias décadas de hegemonia do Exército sobre as PM‟s fizeram com que 

elas tivessem sua identidade e seus parâmetros de emprego historicamente definidos à 

sombra daquela instituição. Entre os anos de 1967 e 1969, período de recrudescimento 

da repressão ditatorial, as polícias militares tiveram seu aparato reorganizado e 

receberam uma nova missão constitucional. Através de dispositivos legislativos 

discricionários, as guardas uniformizadas foram extintas em todo o país e as PM‟s 

foram instituídas como responsáveis exclusivas pelo “policiamento ostensivo fardado” 

em nível estadual. O objetivo do regime era claro: as Forças Armadas precisavam de 

tropas descentralizadas distribuídas pelo território nacional em posição de responder às 

novas exigências de segurança impostas pelo crescimento das incursões guerrilheiras 

urbanas e rurais espalhadas pelo Brasil. 

Por intermédio da IGPM, o Exército ampliou o seu controle sobre as polícias 

militares e passou a fiscalizar e coordenar diretamente todas as suas atividades. Em 

1970 as PM‟s foram integradas ao “serviço de informações e contra-informações do 

Exército” e começaram a atuar em articulação com a chamada “comunidade de 

segurança”. Desse modo, o regime aparelhou as Secretarias Estaduais de Segurança e 

tomou conta das estruturas policiais para instrumentalizar seus recursos na campanha de 

perseguição aos seus inimigos políticos. 

Do ponto de vista doutrinário o ensino das escolas de formação também foi 

reformulado para refletir e espelhar a imagem Exército. A partir de 1969 os currículos 

começaram a incluir matérias de caráter “revolucionário” inspiradas em conceitos 

derivados da Doutrina de Segurança Nacional. Noções como “inimigo interno” e 

“segurança interna” começaram a ganhar espaço e destaque no processo de formação 

dos novos cadetes. A ênfase na ideia de guerra cultural e nas “formas psicológicas e 

indiretas” de ação subversiva convergia para compor um universo mental altamente 

polarizado e maniqueísta. Do ponto de vista do treinamento operacional, foram 

introduzidos exercícios de combate e técnicas de contraguerrilha com metodologia 

utilizada por militares norteamericanos no Vietnã. 

Sob os influxos de uma razão de Estado autoritária influenciada pela 

mentalidade da Guerra Fria, a prioridade do regime era equipar a tropa com vistas a 

garantir a segurança das instituições tradicionais contra as ameaças do movimento 
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comunista internacional. Não havia, naquele momento, algo que se pudesse chamar de 

políticas públicas de segurança e as instâncias de governo se limitavam a administrar os 

aparelhos de coerção contra indivíduos e/ou territórios considerados subversivos e/ou 

perigosos segundo as “concepções de soberania, paz social e segurança nacional” 

presentes da DSN. Assim, ao longo dos anos de 1970, a polícia militar foi a ponta mais 

visível de um amplo processo de militarização da segurança pública. 

No início dos anos de 1980, com a crise do regime ditatorial e o avanço da 

transição democrática as primeiras vozes de contestação contra esse quadro começaram 

a ser ouvidas. Após uma campanha surpreendente, Leonel Brizola foi eleito para o 

governo do estado do Rio de Janeiro no pleito de 1982 com um discurso pioneiro na 

integração de políticas sociais e de segurança, enfatizando seu compromisso com a 

promoção dos direitos humanos e a renovação das práticas policiais. Ao assumir o 

poder, Brizola procurou romper os vínculos da PMERJ com as Forças Armadas. Em 

primeiro lugar ele extinguiu a antiga Secretaria de Segurança Pública, identificada com 

o aparelho repressivo do regime, e criou a Secretaria Estadual de Polícia Militar. Em 

seguida, nomeou o coronel PM Nazareth Cerqueira para ocupar simultaneamente o 

cargo de secretário e de comandante-geral da corporação, quebrando a longa tradição de 

comandantes oriundos do Exército. 

O plano de desenvolvimento elaborado pelo governo estabeleceu novas 

diretrizes políticas para o funcionamento das secretarias de estado e delegou aos 

secretários a responsabilidade de desdobrar essas orientações em planejamentos 

setoriais para cada pasta. Cerqueira, então, aproveitou a oportunidade para desenvolver 

um projeto de reforma institucional abrangente que teve a área de ensino e instrução 

como uma das suas maiores prioridades. Desde as suas primeiras reflexões, quando 

ainda era capitão, Cerqueira cultivava o entendimento de que um dos principais 

problemas da polícia consistia na sua mentalidade militarista e na ausência de conceitos 

e procedimentos próprios da corporação policial. Ele criticava o uso da força como 

método ordinário de ação e apontava a “fusão conceitual de “guerra” e “policiamento”” 

operada no interior das academias como uma das principais razões para o 

comportamento violento da polícia. 

Influenciado pelas teorias da criminologia crítica e pelas novas estratégias 

internacionais de policiamento, Cerqueira propunha a construção de uma “nova polícia” 

estruturada a partir de uma concepção de ordem pública desmilitarizada e pautada no 

equilíbrio entre as noções de bem comum e defesa das liberdades individuais, pilares do 
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Estado democrático de Direito. No entanto, o sucesso da “nova polícia” dependia 

fundamentalmente da existência de um novo tipo de policial, selecionado, formado e 

qualificado com base em novos critérios de atuação. Por isso, o coronel defendia um 

esforço fundacional com o intuito de adaptar a estrutura sesquicentenária da polícia 

militar do Rio de Janeiro a uma nova realidade organizacional e operacional. 

Para viabilizar uma reformulação tão profunda, o comandante investiu seu 

capital político num processo radical de mudança das mentalidades e de reeducação da 

tropa.  Ele abriu as portas da corporação para a sociedade e teve presença ativa nas 

arenas públicas de debate: promoveu mudanças no currículo e nos regulamentos 

internos; inseriu noções como direitos humanos, integração comunitária, legalidade e 

prevenção criminal no vocabulário policial; criou espaços institucionais de discussão 

com a organização de seminários internos e a criação da Revista da PMERJ; produziu e 

incentivou a produção de textos sobre polícia; buscou referências internacionais e 

promoveu intercâmbio com agências estrangeiras de excelência; deu início à criação de 

uma biblioteca especializada sobre temas pertinentes à atividade policial. Enfim, 

produziu e criou condições para que outros produzissem saberes próprios da área 

policial com possibilidade de aplicação na área da segurança. 

Ao reconstituir todo esse processo, nós nos baseamos em escritos, discursos e 

depoimentos do comandante Cerqueira para formular a hipótese de que a matriz teórica 

que orientou todo esse movimento de flexibilização do modelo militarista foi a filosofia 

do policiamento comunitário
425

, que o coronel conheceu durante algumas missões 

internacionais pouco tempo antes de assumir a chefia da corporação. Contudo, 

analisando as fontes documentais encontradas no arquivo da STE foi possível perceber 

que assuntos como direitos humanos, administração de conflitos e policiamento 

comunitário acabaram excluídos da reforma curricular e não fizeram parte de nenhum 

curso regular. As entrevistas realizadas confirmaram que esses conhecimentos foram 

aplicados apenas como conteúdo complementar tratado em palestras e conferências, 

ocupando um espaço secundário no processo de formação dos oficiais. Apesar de ter 

perdido protagonismo, a própria noção de segurança nacional não foi eliminada da 
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gramática policial e continuou presente nos currículos como uma unidade didática da 

cadeira de ODIDT. 

Porém, é importante lembrar que, por mais que o país vivesse um clima de 

abertura, o primeiro governo Brizola teve lugar antes da aprovação da nova 

Constituição de 1988, convivendo durante algum tempo com o autoritarismo no nível 

federal. A fiscalização da IGPM e o risco de um retrocesso democrático produziu, em 

alguns momentos, uma espécie de autocensura, fazendo com que algumas medidas 

fossem evitadas para não gerar conflitos mais diretos com o Estado Maior do Exército 

(EME). Até mesmo as tentativas de reformar o regulamento e o código disciplinar 

tiveram que ser abandonadas por medo de represálias das instâncias de controle. Além 

disso, a ausência de recursos adequados foi outra limitação colocada logo de cara. Os 

grandes projetos na área social, como os CIEP‟s, comprometeram os cofres públicos e a 

polícia não pôde contar com orçamento suficiente para atualizar sua estrutura. Outra 

dificuldade foi a escassez de pessoal qualificado em condições e em número suficiente 

para executar as novas diretrizes. Um comandante e alguns oficiais não poderiam, num 

espaço curto de tempo, reformar uma instituição tão antiga e complexa como a PM, que 

naquele momento contava com um efetivo de mais de 36 mil homens
426

.  

O posicionamento da comunidade escolar, em especial dos professores civis, que 

também teceram críticas contundentes ao processo de revisão curricular, demonstra que 

as resistências e insatisfações não partiram apenas dos círculos mais conservadores e 

recalcitrantes da instituição. A inexperiência dos atores envolvidos no processo e a falta 

de qualificação fizeram com que processo de implementação das mudanças no âmbito 

das escolas de formação acontecesse de forma atropelada, por vezes conflituosa e 

marcada por problemas de comunicação. Operar a transição de um modelo de segurança 

nacional, para um modelo de segurança pública; de uma mentalidade de combatente 

para uma mentalidade de servidor público; e de uma polícia fundamentalmente reativa 

para uma polícia predominantemente preventiva, implicava fazer uma série de escolhas 

que na maioria das vezes não eram consensuais e nem poderiam ser tomadas com base 

numa perspectiva comparativa tendo em vista o ineditismo das iniciativas em 

andamento. 

Também julgamos importante salientar que o projeto cerqueirista foi concebido 

como um planejamento de longo prazo, elaborado para transcender sua gestão à frente 
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do comando-geral. Nesse sentido, a vitória de Moreira Franco nas eleições de 1986 

representou mais do que uma interrupção, mas uma verdadeira reversão das 

transformações iniciadas quatro anos antes. Quando Brizola foi reeleito na eleição 

seguinte, Cerqueira teve a oportunidade de retornar ao comando da polícia e dar 

continuidade às reformas. 

Acontece que naquela altura o contexto sociopolítico do Rio era mais delicado e 

desfavorável do que em meados dos anos 1980, e a própria corporação estava menos 

receptiva às suas propostas. De antemão o coronel foi duramente criticado por aceitar 

comandar a corporação pela segunda vez. De acordo com as regras militares, o 

comandante da PM deveria ser um oficial do último posto da ativa, mas Brizola se 

justificou com uma observação técnica e ratificou a decisão argumentando que 

Cerqueira havia sido nomeado para o cargo de Secretário Estadual de Polícia Militar, e 

não para o comando da corporação. Porém, na prática, Cerqueira, assim como em sua 

primeira passagem, acumularia as duas posições. A insatisfação foi flagrante e alguns 

setores da corporação boicotavam abertamente as ordens do comando e se negavam a 

aplicar as novas diretrizes. 

A realidade da segurança pública também não era a mesma e, em 1991, quando 

Brizola retornou ao governo, a criminalidade urbana havia dado o maior salto de sua 

história. Em 23 de julho de 1993 ocorreu a Chacina da Candelária, onde nove crianças e 

adolescentes foram assassinadas em pleno centro do Rio de Janeiro, e, em 29 de agosto 

do mesmo ano, pouco mais de um mês após o trágico episódio da Candelária, trinta e 

seis homens encapuzados arrombaram casas e executaram vinte e uma pessoas no que 

ficou conhecido como a Chacina de Vigário Geral. Com ampla repercussão midiática 

esses eventos representaram golpes muito duros para a nova política de segurança 

pública. 

Em meio a esse ambiente de crise, Brizola decidiu se desincompatibilizar do 

cargo de governador em abril de 1994 para concorrer à Presidência da República. Nilo 

Batista, seu vice, assumiu em seu lugar. Em outubro, foi decretada intervenção federal 

no estado e as Forças Armadas foram convocadas para “desarmar a bomba”. A chamada 

Operação Rio teve duas fases, se estendeu até 1995 e apresentou resultados 

decepcionantes. O crime não diminuiu nas áreas ocupadas e as denúncias de tortura e 
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abuso de autoridade proliferaram. Em seus escritos posteriores, Cerqueira chamou o 

processo deflagrado pelas operações de “remilitarização da segurança pública
427

”. 

Por mais que tivesse tentado, o velho comandante não conseguiu ver seu “sonho 

de uma polícia cidadã” realizado. Apesar de todos os seus esforços, não foi possível 

sobrepujar a cultura da violência intimamente arraigada nas estruturas da corporação. 

Entretanto, ele inegavelmente criou uma nova tradição intelectual humanista dentro da 

PMERJ. Não obstante todos os obstáculos e todas as limitações, o coronel 

corajosamente levou seu projeto e suas convicções adiante e se tornou um personagem 

fundamental num período decisivo para a construção de uma cultura democrática no Rio 

de Janeiro da Nova República. 

 As mudanças possíveis de serem efetivadas foram realizadas dentro dos limites 

colocados pela conjuntura histórica e, se não foram suficientes para reverter o quadro de 

deterioração contínua dos níveis de sensação de segurança na região metropolitana do 

estado, contribuíram para produzir oficiais com um perfil profissional atualizado e para 

qualificar quadros mais antigos que também aderiram aos novos valores. Alguns deles 

chegaram ao comando da corporação e também deram sua contribuição. 

Porém, como o próprio coronel Cerqueira havia alertado, a “produção” da 

segurança pública é algo complexo demais para ser uma responsabilidade exclusiva da 

polícia. Sem a participação ativa dos diferentes grupos da sociedade civil no processo de 

formulação de uma política orientada por uma nova racionalidade, mais consequente e 

menos baseada na violência, não será possível regenerar o sistema e estabelecer um 

novo modelo de policiamento e de manutenção da ordem pública. 
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ANEXO 

 

CURRÍCULO 1964-1966 
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NÚMERO DE SESSÕES 

 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

 PORTUGUÊS 2 2 2 

 
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
L

 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 1   

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 1   

ESTATÍSTICA 1   

SOCIOLOGIA  1  

DIREITO PENAL E PENAL MILITAR  2  

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL  1  

CRIMINOLOGIA  1  

MEDICINA LEGAL E TOXICOLOGIA   2 

DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM  E MILITAR   1 

PSICOLOGIA E LÓGICA APLICADA   1 

 
P

R
O

F
IS

S
IO

N
A

L
 

POLÍCIA MILITAR EM CAMPANHA 3 3  

INSTRUÇÃO POLICIAL E PRÁTICA DE POLICIAMENTO 3 2  

INSTRUÇÃO INDIVIDUAL E DO GRUPO DE POLICIAMENTO À 

CAVALO 

2   

INSTRUÇÃO DO PELOTÃO DE POLICIAMENTO À CAVALO  2  

CRIMINALÍSTICA  1 2 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL   1 

EMPREGO DAS UNIDADES CONSTITUÍDAS   3 

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO   2 

M
IL

IT
A

R
 

ORDEM UNIDA 2 2 3 

EDUCAÇÃO FÍSICA E DEFESA PESSOAL 6 6 5 

EQUITAÇÃO 2  2 

INSTRUÇÃO GERAL 2 2  

EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 1   

HIGIENE E SOCORROS DE URGÊNCIA 1   

OBSERVAÇÕES E COMUNICAÇÕES 1   

ARMAMENTO E TIRO 2  1 

ORGANIZAÇÃO DO TERRENO 1   

TOPOGRAFIA 1 2  

EQUITAÇÃO E HIPOLOGIA  3  

DEFESA PASSIVA  1  

ARMAMENTO E APETRECHOS  2  

MOTOMECANIZAÇÃO   1 

EDUCAÇÃO FÍSICA TEÓRICA   1 

ADMINISTRAÇÃO E LEGISLAÇÃO MILITAR   2 

PEDAGOGIA MILITAR   1 

NÚMERO ANUAL DE SESSÕES 32 33 30 

NÚMERO TOTAL DE SESSÕES DO CURSO 95 
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CURRÍCULO 1967 

MATÉRIAS 
Nº DE SESSÕES 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ECONOMIA POLÍTICA 92 92 92 

DIREITO ROMANO 92 92 92 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 92 92 92 

TEORIA GERAL DO ESTADO 92 92 92 

SOCIOLOGIA 41 41 41 

INGLÊS 92 92 92 

PORTUGUÊS 92 92 92 

ESTATÍSTICA 36   

RELAÇÕES PÚBLICAS E LIDERANÇA 35   

INSTRUÇÃO MORAL E CÍVICA 74   

INTRUÇÃO GERAL 105   

ARMAMENTO 35   

ORDEM UNIDA  106 71 72 

EDUCAÇÃO FÍSICA E TIRO 214/75 159/70 144/70 

SOCORROS DE URGÊNCIA 38   

INSTRUÇÃO POLICIAL 105   

ADMINISTRAÇÃO MILITAR  70 70 

TOPOGRAFIA  68  

TRÂNSITO E PERÍCIA  88  

COMUNICAÇÕES  72 70 

MOTOMECANIZAÇÃO  60 70 

DEFESA CIVIL  54  

METODOLOGIA DO ENSINO  36  

DISTÚRBIOS CIVIS  54  

POLÍCIA MILITAR EM CAMPANHA  52  

CRIMINALÍSTICA E TOXICOLOGIA   36 

TRABALHO DE COMANDO POLICIAL   140 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL   36 

EQUITAÇÃO   70 

NÚMERO ANUAL DE SESSÕES 1416 1447 1371 

NÚMERO TOTAL DE SESSÕES DO CURSO 4234 
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CURRÍCULO 1968 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
Nº DE SESSÕES 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ECONOMIA POLÍTICA 96   

DIREITO ROMANO 96   

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 192   

TEORIA GERAL DO ESTADO 96   

PORTUGUÊS 92 92 92 

INGLÊS 80 80 80 

ESTATÍSTICA 55   

SOCIOLOGIA 36   

DIREITO PENAL  96 96 

DIREITO CIVIL  96 96 

DIREITO CONSTITUCIONAL 40 96 96 

DIREITO COMERCIAL  96 96 

DIREITO PENAL MILITAR    60 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   30 

CIÊNCIA DAS FINANÇAS  92 92 

CRIMINOLOGIA  30  

METODOLOGIA DO ENSINO  36  

NÚMERO ANUAL DE SESSÕES 783 714 738 

NÚMERO TOTAL DE SESSÕES 2235 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
Nº DE SESSÕES 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

SOCORROS DE URGÊNCIA 35   

INSTRUÇÃO POLICIAL 92   

EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 74   

INSTRUÇÃO GERAL 90   

ARMAMENTO 36   

ORDEM UNIDA 84 70 65 

EDUCAÇÃO FÍSICA 112 120 100 

TIRO 74 70 66 

RELAÇÕES PÚBLICAS E LIDERANÇA 36   

DEFESA CIVIL  32  

TRÂNSITO E PERÍCIA  70  

COMUNICAÇÕES  50 60 

MOTOMECANIZAÇÃO   44 50 

ADMINISTRAÇÃO MILITAR  60 60 

DISTÚRBIOS CIVIS  50  

PM EM CAMPANHA  42  

TOPOGRAFIA  50  

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL   36 

TRABALHO DE COMANDO POLICIAL   117 

EQUITAÇÃO   40 

CRIMINALÍSTICA E TOXICOLOGIA   36 

NÚMERO ANUAL DE SESSÕES 633 658 630 

NÚMERO TOTAL DE SESSÕES 1921 
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CURRÍCULO 1969 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
Nº DE TEMPOS 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ECONOMIA POLÍTICA  96   

DIREITO ROMANO 96   

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 192   

TEORIA GERAL DO ESTADO 96   

EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA  80  

SOCIOLOGIA 25   

DIREITO PROCESSUAL PENAL   30 

DIREITO CIVIL  96 96 

DIRETO CONSTITUCIONAL  72  

CIÊNCIA DAS FINANÇAS  60  

DIREITO PENAL  96 96 

DIREITO COMERCIAL  96 96 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL   96 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO   96 

NÚMERO ANUAL DE TEMPOS 505 500 510 

NÚMERO TOTAL DE TEMPOS 1515 

  

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
Nº DE TEMPOS 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ADMINISTRAÇÃO MILITAR   60 

ARMAMENTO 36   

CHEFIA E LIDERANÇA   30 

COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES  60  

CONTROLE DE DISTÚRBIOS CIVIS  50  

DEFESA CIVIL  30  

DIRETO PENAL MILITAR   40 

EDUCAÇÃO FÍSICA 130 120 100 

EMPREGO TÁTICO DAS UNIDADES DA PM 40 40  

EQUITAÇÃO   50 

ESTATÍSTICA POLICIAL 40   

GUERRAS ESPECIAIS   120 

INSTRUÇÃO GERAL E DOUTRINAMENTO  70   

INSTRUÇÃO POLICIAL 120 100 100 

METODOLOGIA DE ENSINO  50  

MOTOMECANIZAÇÃO  36  

ORDEM UNIDA 84 65 60 

PSICOLOGIA MILITAR  50  

RELAÇÕES PÚBLICAS   36 

TÉCNICA E PRÁTICA DE TIRO  70  

TEORIA E PRÁTICA DE TIRO 80  70 

TOPOGRAFIA 30   

TRABALHO DE COMANDO POLICIAL   80 

NÚMERO ANUAL DE TEMPOS 630 671 746 

NÚMERO TOTAL DE TEMPOS 2047 
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CURRÍCULO 1973* 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO -  X 

SOCIOLOGIA -  X 

ESTATÍSTICA -  X 

PORTUGUÊS -  X 

HISTÓRIA DA POLÍCIA MILITAR -  X 

GEOGRAFIA DO ESTADO DA GUANABARA -  X 

DIREITO CIVIL  - X 

DIREITO PENAL  - X 

DIREITO CONSTITUCIONAL  - X 

EXPRESSÃO ORAL  - X 

EXPRESSÃO ESCRITA  - X 

PSICOLOGIA  - X 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA - - X 

ORDEM UNIDA - - X 

INSTRUÇÃO GERAL - - X 

EQUITAÇÃO - - X 

TOPOGRAFIA - - X 

TEORIA E PRÁTICA DE TIRO -  X 

COMBATE E SERVIÇO EM CAMPANHA -  X 

INSTRUÇÃO POLICIAL I -  X 

EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA -  X 

EDUCAÇÃO E BOAS MANEIRAS -  X 

CHEFIA E LIDERANÇA -  X 

HIGIENE MILITAR E PRIMEIROS SOCORROS -  X 

INSTRUÇÃO ESPECIAL  - X 

TIRO  - X 

TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE VIATURAS AUTOMÓVEL  - X 

COMUNICAÇÕES  - X 

INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO  - X 

ADMINISTRAÇÃO E ESCRITURAÇÃO MILITAR  - X 

METODOLOGIA DA INSTRUÇÃO  - X 

INSTRUÇÃO POLICIAL II  - X 

DISTÚRBIOS CIVIS  - X 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO - 

*Currículo apenas com as matérias do primeiro e do segundo ano do curso, pois infelizmente a documentação 

encontrava-se incompleta, sem as disciplinas correspondentes ao último ano do CFO. 
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CURRÍCULO 1974 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
Nº DE SESSÕES 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 132   

SOCIOLOGIA 60   

ESTATÍSTICA 60   

EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA 90   

HISTÓRIA DA POLÍCIA MILITAR 46   

GEOGRAFIA DO ESTADO DA GUANABARA 30   

DIREITO ROMANO E CIVIL  90  

DIREITO PENAL  90 90 

DIREITO CONSTITUCIONAL E TEORIA GERAL DO ESTADO  100  

INTRODUÇÃO À ECONOMIA  60  

CIÊNCIA DAS FINANÇAS  60  

PSICOLOGIA GERAL  62  

DIREITO CIVIL   90 

DIREITO ADMINISTRATIVO   75 

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR   60 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   90 

MEDICINA LEGAL   60 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO   30 

NÚMERO ANUAL DE SESSÕES 418 462 495 

NÚMERO TOTAL DE SESSÕES 1375 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 

Nº DE SESSÕES 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ORDEM UNIDA 40 40 40 

EDUCAÇÃO FÍSICA - - - 

EQUITAÇÃO 60 60  

ARMAMENTO 30 32  

TEORIA E PRÁTICA DE TIRO 50   

COMBATE E SERVIÇO EM CAMPANHA 36 45  

TOPOGRAFIA 50 40  

INSTRUÇÃO GERAL 40 35  

EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA 10   

EDUCAÇÃO E BOAS MANEIRAS 10   

CHEFIA E LIDERANÇA 10   

HIGIENE MILITAR E PRIMEIROS SOCORROS 10   

INSTRUÇÃO POLICIAL I 66   

GUERRA QUÍMICA, BACTERIOLÓGICA E RADIOLÓGICA  30  

TIRO  55 70 

COMUNICAÇÕES  45  

INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO  40  

INSTRUÇÃO POLICIAL II  70  

EQUITAÇÃO E ORDEM UNIDA À CAVALO   60 

GUERRA REVOLUCIONÁRIA   45 

INSTRUÇÃO ESPECIAL   35 

RELAÇÕES PÚBLICAS   45 

ÉTICA MILITAR   15 

CHEFIA E LIDERANÇA   10 

SEGURANÇA FÍSICA   20 

DEFESA CIVIL   10 
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TRABALHO DE COMANDO POLICIAL   34 

EMPREGO TÁTICO DAS UNIDADES POLICIAIS MILITARES   50 

INSTRUÇÃO POLICIAL III   54 

NÚMERO ANUAL DE SESSÕES 412 492 488 

NÚMERO TOTAL DE SESSÕES 1392* 

*O documento não apresenta a carga-horária prevista para Educação Física. 
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CURRÍCULO 1976 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO - - - 

MATEMÁTICA - -  

FÍSICA I (ELETRICIDADE) -   

QUÍMICA APLICADA -   

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO -   

DIREITO CONSTITUCIONAL -   

HISTÓRIA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO -   

GEOGRAFIA -   

PSICOLOGIA GERAL -   

SOCIOLOGIA -   

MATEMÁTICA II  -  

FÍSICA II (ELETRÔNICA)  -  

DIREITO PENAL I  -  

DIREITO CIVIL I  -  

ECONOMIA E FINANÇAS I  -  

ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS I  -  

MEDICINA LEGAL  -  

DIREITO PENAL II   - 

DIREITO CIVIL II   - 

ECONOMIA E FINANÇAS II   - 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   - 

ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS II   - 

CARGA HORÁRIA ANUAL - - - 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA - - - 

ORDEM UNIDA - - - 

TIRO - - - 

OPERAÇÕES TÁTICAS POLICIAIS - - - 

MANEABILIDADE - - - 

ARMAMENTO - -  

INSTRUÇÃO GERAL - -  

TOPOGRAFIA - -  

INFORMAÇÕES -   

HIGIENE MILITAR E PRIMEIROS SOCORROS -   

INSTRUÇÃO BÁSICA POLICIAL MILITAR -   

ENSINO POLICIAL I -   

ESTATÍSTICA APLICADA -   

DEFESA CIVIL  -  

DISTÚRBIOS CIVIS  -  

ADMINISTRAÇÃO E ESCRITURAÇÃO MILITAR  -  

DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR  -  

ENSINO POLICIAL II  -  

GUERRA QUÍMICA, BACTERIOLÓGICA E RADIOLÓGICA  -  

EMPREGO OPERACIONAL DAS UNIDADES DE PM   - 

BALÍSTICA DE EFEITOS   - 
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CHEFIA E LIDERANÇA   - 

OPERAÇÕES DE CONTRAGUERRILHA   - 

GUERRA REVOLUCIONÁRIA   - 

SEGURANÇA FÍSICA DE AQUARTELAMENTO   - 

METODOLOGIA E TÉCNICA DE ENSINO   - 

ENSINO POLICIAL III   - 

TÉCNICA DE AUTO   - 

COMUNICAÇÕES   - 

INFORMAÇÕES   - 

PROCESSAMENTO DE DADOS   - 

EQUITAÇÃO   - 

CARGA HORÁRIA ANUAL - - - 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 
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CURRÍCULO 1978 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS -   

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO -   

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO -   

ECONOMIA POLÍTICA -   

ESTATÍSTICA -   

SOCIOLOGIA -   

METODOLOGIA CIENTÍFICA -   

INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO  -  

PSICOLOGIA  -  

CRIMINALÍSTICA  -  

MEDICINA LEGAL  -  

DIREITO CONSTITUCIONAL  -  

DIREITO PENAL  -  

DIREITO PENAL MILITAR  -  

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO  -  

DIREITO CIVIL   - 

PSICOLOGIA SOCIAL   - 

DIREITO ADMINISTRATIVO   - 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   - 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR   - 

CARGA HORÁRIA ANUAL - - - 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR - - - 

ORDEM UNIDA - - - 

ARMAMENTO E TIRO - - - 

OPERAÇÕES DE DEFESA INTERNA E DEFESA TERRITORIAL - - - 

TECNICA POLICIAL MILITAR - - - 

INSTRUÇÃO GERAL - -  

COMUNICAÇÕES -   

HIGIENE E SOCORROS DE URGÊNCIA -   

GUERRA REVOLUCIONÁRIA -   

CORRESPONDÊNCIA MILITAR -   

SEGURANÇA FÍSICA DE INSTALAÇÕES E DIGNATÁRIOS  -  

INFORMAÇÕES E CONTRA-INFORMAÇÕES   - 

DIDÁTICA   - 

ADMINISTRAÇÃO   - 

DEFESA CIVIL   - 

TRABALHO DE COMANDO   - 

CARGA HORÁRIA ANUAL - - - 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 
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CURRÍCULO 1979 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ESTUDO DE PROBÇEMAS BRASILEIROS -   

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO -   

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO -   

ECONOMIA POLÍTICA -   

ESTATÍSTICA -   

SOCIOLOGIA -   

METODOLOGIA CIENTÍFICA -   

INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO  -  

PSICOLOGIA  -  

CRIMINALÍSTICA  -  

MEDICINA LEGAL  -  

DIREITO CONSTITUCIONAL  -  

DIREITO PENAL  -  

DIREITO PENAL MILITAR  -  

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO  -  

DIREITO CIVIL   - 

PSICOLOGIA SOCIAL   - 

DIREITO ADMINISTRATIVO   - 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   - 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR   - 

CARGA HORÁRIA ANUAL - - - 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR - - - 

ORDEM UNIDA - - - 

ARMAMENTO E TIRO - - - 

OPERAÇÕES DE DEFESA INTERNA E DEFESA TERRITORIAL - - - 

TECNICA POLICIAL MILITAR - - - 

INSTRUÇÃO GERAL - -  

COMUNICAÇÕES -   

HIGIENE E SOCORROS DE URGÊNCIA -   

GUERRA REVOLUCIONÁRIA -   

CORRESPONDÊNCIA MILITAR -   

SEGURANÇA FÍSICA DE INSTALAÇÕES E DIGNATÁRIOS  -  

TÉCNICA DE AUTO  -  

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO  -  

INFORMAÇÕES E CONTRA-INFORMAÇÕES   - 

DIDÁTICA   - 

ADMINISTRAÇÃO   - 

DEFESA CIVIL   - 

TRABALHO DE COMANDO   - 

EQUITAÇÃO   - 

CARGA HORÁRIA ANUAL - 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 
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CURRÍCULO 1980 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ESTUDOS DE PROBLEMAS BRASILEIROS -   

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO -   

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO -   

ESTATÍSTICA -   

SOCIOLOGIA -   

ECONOMIA POLÍTICA -   

METODOLOGIA CIENTÍFICA -   

INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO  -  

PSICOLOGIA  -  

CRIMINALÍSTICA  -  

MEDICINA LEGAL  -  

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO  -  

DIREITO PENAL  -  

DIREITO PENAL MILITAR  -  

DIREITO CONSTITUCIONAL  -  

DIREITO CIVIL   - 

PSICOLOGIA SOCIAL   - 

DIREITO ADMINISTRATIVO   - 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   - 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR   - 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR - - - 

ORDEM UNIDA - - - 

OP. DE DEFESA INTERNA E DEFESA TERRITORIAL - - - 

ARMAMENTO E TIRO - - - 

TÉCNICA POLICIAL MILITAR - - - 

INSTRUÇÃO GERAL - -  

GUERRA REVOLUCIONÁRIA -   

HIGIENE E SOCORROS DE URGÊNCIA -   

CORRESPONDÊNCIA MILITAR -   

COMUNICAÇÕES -   

SEGURANÇA FÍSICA DE INSTALAÇÕES E DIGNATÁRIOS  -  

TÉCNICA DE AUTO  -  

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO  -  

INFORMAÇÕES E CONTRA-INFORMAÇÕES   - 

DIDÁTICA   - 

ADMINISTRAÇÃO   - 

DEFESA CIVIL   - 

TRABALHO DE COMANDO   - 

EQUITAÇÃO   - 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO - 
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CURRÍCULO 1981 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

ESTUDOS DE PROBLEMAS BRASILEIROS -   

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO -   

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO -   

ESTATÍSTICA -   

SOCIOLOGIA -   

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO -   

INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO -   

MEDICINA LEGAL  -  

DIREITO PENAL MILITAR  -  

CRIMINALÍSTICA  -  

DIREITO PENAL  -  

DIREITO CONSTITUCIONAL  -  

DIREITO CIVIL   - 

PSICOLOGIA SOCIAL   - 

DIREITO ADMINISTRATIVO   - 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   - 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR   - 

CARGA HORÁRIA ANUAL - - - 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR - - - 

ORDEM UNIDA - - - 

OP. DE DEFESA INTERNA E DEFESA TERRITORIAL - - - 

TIRO - - - 

TÉCNICA POLICIAL MILITAR - - - 

ARMAMENTO - -  

INSTRUÇÃO GERAL - -  

HIGIENE E SOCORROS DE URGÊNCIA -   

SEGURANÇA FÍSICA DE INSTALAÇÕES E DIGNATÁRIOS  -  

COMUNICAÇÕES  -  

TÉCNICA DE AUTO  -  

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO  -  

INFORMAÇÕES   - 

DIDÁTICA   - 

ADMINISTRAÇÃO   - 

DEFESA CIVIL   - 

TRABALHO DE COMANDO   - 

EQUITAÇÃO   - 

CARGA HORÁRIA ANUAL - - - 

CARGA HORÁRIA TOTAL - 
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CURRÍCULO 1983 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 60   

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 60   

ESTATÍSTICA 60   

SOCIOLOGIA 30   

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 30   

INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO 30   

CRIMINALÍSTICA  45  

MEDICINA LEGAL  45  

DIREITO CONSTITUCIONAL  60  

DIREITO PENAL  90  

DIREITO PENAL MILITAR  50  

DIREITO CIVIL   60 

PSICOLOGIA SOCIAL   70 

DIREITO ADMINISTRATIVO   70 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   60 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR   60 

ESTUDOS DE PROBLEMAS BRASILEIROS   60 

CARGA HORÁRIA ANUAL 270 290 380 

CARGA HORÁRIA TOTAL 940 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR 120 120 120 

ORDEM UNIDA 60 40 40 

TIRO 30 45 45 

OPERAÇÕES DE DEFESA INTERNA E DEFESA TERRITORIAL 80 85 85 

TÉCNICA POLICIAL MILITAR 180 150 150 

INSTRUÇÃO GERAL 70 80  

ARMAMENTO 30 35  

HIGIENE E SOCORROS DE URGÊNCIA 30   

SEGURANÇA FÍSICA DE INSTALAÇÕES E DIGNATÁRIOS  30  

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO  20  

TÉCNICA DE AUTO  40  

COMUNICAÇÕES  30  

DIDÁTICA  60  

INFORMAÇÕES E CONTRA-INFORMAÇÕES   40 

ADMINISTRAÇÃO   60 

DEFESA CIVIL   30 

TRABALHO DE COMANDO   60 

EQUITAÇÃO   40 

CARGA HORÁRIA ANUAL 600 735 670 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2005 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 2945 
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CURRÍCULO 1984 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 60   

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 60   

ESTATÍSTICA 60   

SOCIOLOGIA 30   

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 30   

INTRODUÇÃO À COMUNICAÇÃO 30   

CRIMINALÍSTICA  45  

MEDICINA LEGAL  45  

DIREITO CONSTITUCIONAL  60  

DIREITO PENAL  90  

DIREITO PENAL MILITAR  50  

DIREITO CIVIL   60 

PSICOLOGIA SOCIAL   70 

DIREITO ADMINISTRATIVO   70 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   60 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR   60 

ESTUDOS DE PROBLEMAS BRASILEIROS   60 

CARGA HORÁRIA ANUAL 270 290 380 

CARGA HORÁRIA TOTAL 940 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR 120 120 120 

ORDEM UNIDA 60 40 40 

TIRO 30 45 45 

OPERAÇÕES DE DEFESA INTERNA E DEFESA TERRITORIAL 80 85 85 

TÉCNICA POLICIAL MILITAR 180 150 150 

INSTRUÇÃO GERAL 80 80  

ARMAMENTO 30 35  

HIGIENE E SOCORROS DE URGÊNCIA 30   

SEGURANÇA FÍSICA DE INSTALAÇÕES E DIGNATÁRIOS  30  

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO  20  

TÉCNICA DE AUTO  40  

COMUNICAÇÕES  30  

DIDÁTICA  60  

INFORMAÇÕES E CONTRA-INFORMAÇÕES   40 

ADMINISTRAÇÃO   60 

DEFESA CIVIL   30 

TRABALHO DE COMANDO   40 

EQUITAÇÃO   40 

CARGA HORÁRIA ANUAL 610 735 650 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1995 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 2935 
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CURRÍCULO 1985 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 60   

HISTÓRIA DA PMERJ 30   

PORTUGUÊS 75   

METODOLOGIA DA PESQUISA 30   

INGLÊS 60 60 60 

MEDICINA LEGAL  45  

DIREITO PENAL  75  

DIREITO PENAL MILITAR  60  

DIREITO ADMINISTRATIVO  45  

DIREITO CONSTITUCIONAL  60  

SOCIOLOGIA  30 30 

DIREITO CIVIL   60 

PSICOLOGIA   75 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR   60 

ESTATÍSTICA   60 

ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS   60 

COMUNICAÇÃO SOCIAL   45 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   60 

CARGA HORÁRIA ANUAL 255 375 510 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1140 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR 140 140 140 

OPERAÇÕES DE DEFESA INTERNA E DEFESA TERRITORIAL 45 45 45 

TÉCNICA POLICIAL MILITAR 180 135 150 

TIRO POLICIAL 45 45 60 

ORDEM UNIDA 60 45 45 

LEGISLAÇÃO BÁSICA DA PMERJ 60   

INSTRUÇÃO GERAL 60   

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO 60   

DEFESA CIVIL 30   

ARMAMENTO 60   

COMUNICAÇÕES 30   

SEGURANÇA FÍSICA DE INSTALAÇÕES E DIGNATÁRIOS 30   

PRIMEIROS SOCORROS 45   

METODOLOGIA E TÉCNICA DE ENSINO  60  

CRIMINALÍSTICA  45  

CRIMINOLOGIA  30  

CHEFIA E LIDERANÇA  45  

ADMINISTRAÇÃO GERAL  45 45 

INFORMÁTICA   45 

INFORMAÇÕES   45 

CARGA HORÁRIA ANUAL 845 635 575 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2055 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3195 
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CURRÍCULO 1986 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO 60   

HISTÓRIA DA PMERJ 30   

PORTUGUÊS 75   

METODOLOGIA DA PESQUISA 45   

ESTATÍSTICA 60   

INGLÊS 60 60 60 

MEDICINA LEGAL  45  

DIREITO PENAL  75  

DIREITO PENAL MILITAR  60  

DIREITO CONSTITUCIONAL  60  

DIREITO CIVIL  60 60 

SOCIOLOGIA   30 

PSICOLOGIA   75 

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR   60 

DIREITO ADMINISTRATIVO   75 

ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS   60 

COMUNICAÇÃO SOCIAL   60 

DIREITO PROCESSUAL PENAL   60 

CARGA HORÁRIA ANUAL 330 360 540 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1230 

 

ENSINO PROFISSIONAL 

MATÉRIAS 
CARGA HORÁRIA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA MILITAR 140 140 140 

OPERAÇÕES DE DEFESA INTERNA E DEFESA TERRITORIAL 45 45 45 

TÉCNICA POLICIAL MILITAR 165 135 105 

TIRO POLICIAL 45 45 60 

ORDEM UNIDA 60 45 45 

LEGISLAÇÃO BÁSICA DA PMERJ 75   

INSTRUÇÃO GERAL 60   

PRIMEIROS SOCORROS 45   

DEFESA CIVIL 30   

ARMAMENTO 60   

COMUNICAÇÕES 30   

SEGURANÇA FÍSICA DE INSTALAÇÕES E DIGNATÁRIOS 30  30 

METODOLOGIA E TÉCNICA DE ENSINO  60  

CRIMINALÍSTICA  45  

CRIMINOLOGIA  45  

CHEFIA E LIDERANÇA  45  

ADMINISTRAÇÃO GERAL  45 45 

INSTRUÇÃO POLICIAL À CAVALO   60 

INFORMÁTICA   45 

INFORMAÇÕES   45 

CARGA HORÁRIA ANUAL 785 650 620 

CARGA HORÁRIA TOTAL 2055 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 3285 
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