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“Que profissão é essa, como se obtém sucesso nela e que 
costumes adquirem, os que a exercem?”   
(Tolstoi, Guerra e Paz) 
 

 
 
Introdução.  
 

As heranças históricas anteriores ao Estado Democrático de Direito ainda são 
experiências que se esgueiram nas dobras contemporâneas presentes nas Policiais 
Militares do Brasil colocando, essas importantes instituições, no difícil papel de 
consolidarem novas identidades organizacionais que se coadunem com a realidade 
democrática ensejada com a abertura política desde 1985 e com a promulgação da 
Constituição de 1988.  Contudo essa mesma Constituição, cunhada como cidadã, ratificou 
em seu texto as Polícias Militares como forças auxiliares do Exército, o que se traduz na 
manutenção para as Polícias Militares – PMs - de organização, estrutura, regulamentos e 
cultura interna provindos das Forças Armadas. 
 

A cultura Militar, vale ressaltar, que na perspectiva da teoria organizacional é um 
dos pilares dos estudos de Max Weber sobre burocracia, uma vez que foi nessa seara 
(Organização Militar) que o teórico alemão buscou elementos para suas formalizações, 
em especial no que é relacionado à formalização da hierarquia e disciplina (ROSA; BRITO, 
2010). 
 

Exatamente em meio a dinâmica de práticas militares, nos importa o recorte 
específico à Polícia Militar como organização contemporânea, não apenas dentro das 
relações de poder subjacentes ao controle por meio da Hierarquia e Disciplina, mas 
principalmente quanto   aos excessos de aculturamento praticados durante a formação 
do Oficial Militar especificadamente por meio da “pedagogia do sofrimento” e como 
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essa metodologia heterodoxa ao perfil profissiográfico do Policial Militar, acaba por gerar 
e operar efeitos nefastos de alteração da avaliação dos Cadetes (futuros Oficiais) nos 
cursos de Formação de Oficial da Policial Militar. 
 
 

I. A perversa mortificação do “eu”. 

 
Afirmava Honoré de Balzac que “os governos passam, as sociedades morrem, a 

polícia é eterna”. Mas de onde vem essa eternidade? Há que se ter como ponto de partida 
compreender a própria gênese da atividade policial, em especial a Policia Militar tem 
como natureza a atuação primária junto aos conflitos de uma sociedade marcada pela 
subversão a lei e a ordem em interesses antagonicamente diversos, e esta angustiosa e 
aparente inversão é aprendida na prática torna-se o cotidiano dos Policiais desde o 
primeiro dia de ingresso na instituição  
 

Na entrada na academia militar, o jovem é submetido a um processo de 
construção da identidade militar que pressupõe e exige a desconstrução de sua 
identidade “civil” anterior e a construção de um “eu” militar. Mesmo quando transita pelo 
assim chamado “mundo civil”, o militar não deixa de ser militar – pode, no máximo, estar 
vestido à paisana. Uma opção metodológica fundamental deve ficar desde logo clara: 
estamos principalmente interessado não nos conteúdos formais específicos às matérias 
ensinadas, e sim nos aspectos informais do curso, na experiência subjetiva dos cadetes na 
Academia.  

 
Na Polícia Militar nenhum de seus membros é visto como igual ao seu 

semelhante. Mesmo entre policiais do mesmo posto ou da mesma graduação sempre há 
alguma distinção para o colocar, hierarquicamente falando, acima ou abaixo em relação 
ao outro. Em particular, o período inicial, enganosamente chamado “de adaptação”, é 
repleto de exemplos de ruptura simbólica com o mundo exterior. Desde o primeiro 
momento, entram em ação mecanismos daquilo que Erving Goffman chamou de 
“mortificação do eu”, que retiram do indivíduo seu “kit de identidade” anterior.  

 
A equipe dirigente da Academia faz uso da hierarquia e disciplina de forma 

legítima ou não para construir uma nova identidade aos seus internos, os cadetes. Ocorre 
que para uma minoria dos internos esta etapa de mortificação da identidade civil e 
internalização do aculturamento militar não se perfaz de forma tranquila, ocasionando 
por parte da equipe dirigente um processo de práticas humilhantes e agressivas 
entendidas como “educacionais”, que é classificada como “Pedagogia do Sofrimento”, 
marcada por hostilidades e humilhações patrocinadas pela equipe dirigente de 
instrutores e reproduzidas pelos demais cadetes, buscando extirpar, expurgar o “membro 
fraco” do “corpo de alunos” ou forçar um processo de mortificação do self do cadete “fora 
do padrão” para adequá-lo na marra, mesmo que para tal processo, venha-se a ultrapassar 
os regulamentos e normas da Polícia Militar.  
 

É neste cenário que se desenrola a narrativa deste trabalho no esforço de explorar 
as consequências da “Pedagogia do Sofrimento” na vida dos cadetes da Polícia Militar nas 
distintas Unidades da Federação, bem como os desdobramentos do agravamento de seu 
quadro psíquico acabando por submetê-los, em não raras vezes, a diversos 



 

 

procedimentos administrativos disciplinares em virtude do não “enquadramento a 
cultura militar”, tendo ao final, o indeferimento do seu pedido de expedição de diploma, 
certidão de conclusão de curso e histórico escolar de Curso de Formação de Oficiais 
(CFO). 

 
O estudo foi realizado a partir de frequente demanda apresentada por cadetes 

e policiais em fase de formação, submetidos à prática “pedagógica” do sofrimento o que 
traz consequências devastadoras, acabando por ser na prática uma clara e autêntica 
estratégia de exclusão tendo como métodos, seguidos Procedimentos Administrativos 
Disciplinares contra quem, desde o início, foi tratado como um “não adaptado”, 
“retardado”, “louco” e demais adjetivos vergonhosos e violentos por seus superiores e 
próprios “companheiros de farda”. 

 
 

II. A Formação Acadêmica do Militar e a pedagogia do sofrimento. 

 
Em recente estudo publicado na Revista Brasileira de Segurança Pública (vol. 

9, nº 2, 142-159, ago/set 2015) Fábio Gomes França e Janaína Letícia de Farias Gomes 
discutem como os procedimentos e práticas humilhantes e agressivas entendidas como 
“educacionais” utilizadas pelas diversas academias militares no Brasil. Além do controle 
dos corpos os cursos preparatórios utilizam um tipo de pedagogia, naturalizada pelos 
instrutores e reproduzidas pelos próprios alunos que deve ser compreendida como 
autêntica “pedagogia do sofrimento”.  

 
A formação de um ideal bélico enaltecido pela cultura institucional militar 

encontra sua justificativa na necessidade de reafirmar um “éthos guerreiro”  imaginário 
no soldado moderno tal qual o antigo guerreiro forjado pelo princípio heroico de sua 
nobre missão, própria das culturas pré-modernas. Os antigos guerreiros destacavam-se 
publicamente pelo uso da força para a superação da morte e desta forma atingiriam a 
glória, tornando-se imortais e lembrados pela história. 

 
Nas antigas culturas, lembram os autores, importava criar uma heroica 

narrativa para demonstrar que o ato de servir e obedecer incondicionalmente serviam 
para criar uma imagem de si de acordo com os atos realizados vencendo o inimigo de 
forma digna e honrada. Portanto, há uma espécie de ética intrínseca em combater 
tornando o guerreiro moralmente nobre por se submeter voluntariamente a um superior 
ou a uma causa “justa”.  

 
Com o advento da Modernidade, sobretudo após os séculos XVIII e XIX, a ética 

do soldado diferentemente do antigo guerreiro assenta-se nos princípios da disciplina, 
hierarquia, submissão e condicionamento automático de gestos, atos e palavras. Dessa 
maneira vai sendo construída uma subjetividade despersonalizada permanentemente 
vigiada por seus superiores e demais soldados, normalmente são impostos castigos e 
punições por coisas insignificantes. 

 



 

 

O agir do soldado ou policial passam a ser prescritos de maneira a prever 
ações e reações bem como um “espírito de corpo” sustentado por uma servidão 
voluntária.  

 
Assim, segundo os autores: 
 
....na  maioria dos cursos, a pedagogia militarista nas PMs atrela-se a uma forma 
de profissionalizar seus alunos voltada para o sofrimento físico e psíquico, como 
mote orientador da construção de uma vontade bélica de proteger a sociedade, 
de acordo com a crença policial.  Mesmo assim, a pedagogia policial militar 
persiste condicionada por uma formação técnica estritamente presa ao modelo 
militar de profissionalização,  na qual se destacam as regras prescritas nos 
regulamentos que uniformizam procedimentos, além do enaltecimento da 
cultura simbólica dos ritos que reatualizam a força da tradição e do 
corporativismo. Nessa mistura de preceitos que visam alcançar o lado técnico 
do ser policial e o lado simbólico do ser militar ..... (pg. 147). 
 
Os cursos de formação de militares, inicialmente, os alunos passam por um 

processo de supressão temporária de hierarquia para fazê-los incorporar o valor 
ensinado de que é preciso sofrer para alcançar um status superior. Posteriormente, uma 
vez interiorizado o “espírito militar” vivem a fase da agregação e, finalmente, são 
“aceitos”. 

Essa verdadeira “mortificação do eu” funciona como fortalecimento da 
pedagogia do sofrimento, obtendo, assim, um tipo de “brevê de virilidade”, necessário para 
suportar sofrimentos físicos e morais. 

 
Há que se lembrar o famoso caso do Cadete Márcio Lapoente da Silveira, morto 

em treinamento na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) em 1990, após sofrer 
graves agressões físicas sob o álibi da necessidade da dura “formação de um guerreiro”, 
custou ao Brasil e a seu exército a admissão de denúncia pela Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (processo nº 12.674). A denúncia resultou em Acordo em janeiro 
de 2012, comprometendo-se o Estado, como medidas de reparação, a prestar, em 
cerimônia solene na Academia Militar das Agulhas Negras, condolência aos familiares da 
vítima. 

 
Ainda o Estado brasileiro assumiu a obrigação de inaugurar em cerimônia 

própria, placa permanente na AMAN em homenagem aos cadetes falecidos em atividade 
de instrução no decorrer do Curso de Formação de Oficiais e, em especial, à vítima Marcio 
Lapoente da Silveira. As inscrições consistiram, conforme ficou acordado, nos seguintes 
dizeres:  
 

“Homenagem do Exército Brasileiro e da Academia Militar das Agulhas Negras 
aos cadetes falecidos em atividade de instrução no decorrer do Curso de 
Formação de Oficiais. Homenagem do Exército Brasileiro e da Academia Militar 
das Agulhas Negras decorrente do Acordo de Solução Amistosa junto à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, referente ao Cadete Lapoente da Silveira”. 

 



 

 

E os casos dessa Pedagogia do Sofrimento, não se esgotam em casos isolados e 
quando resultam em morte de algum militar, ocupam espaço no noticiário como é o caso 
dos 03 (três) militares mortos durante treinamento no dia 24/04/2017 na Cidade de 
Barieri em São Paulo. Todos com 19 anos de idade, morreram afogados em uma lagoa em 
uma área de treinamento militar quando realizavam instrução militar, em uma atividade 
prevista no treinamento de combatente básico, sendo que um quarto militar conseguiu 
se salvar e irá precisar de tratamentos psicológicos em virtude do trauma que foi 
submetido.  

 
Em nome da “construção do espírito militar” corpos são maltratados e almas 

atormentadas, que como lembra Hobsbawm, é, na verdade, a tentativa de transformar, 
através de discursos, cerimônias e símbolos a evocação de um passado ideal e mítico.  

 
Em tempos de fragilidade das relações humanas, “vidas líquidas” para 

lembrar Z. Bauman, é necessário mais do que nunca repensar práticas de 
“formação” que mais contribuem para agravar as condições de existência dos 
trabalhadores da segurança pública do que para prepará-los para um cotidiano difícil e 
brutal.    

O sofrimento emocional como resultado da odiosa prática pretensamente 
pedagógica invade as academias militares brasileiras que creem em um ideal e místico 
herói retirado das narrativas lendárias dos antigos guerreiros de coragem bélica das 
falanges gregas e romanas que suportavam qualquer tipo de ataque inimigo dominando 
o medo e a si mesmo.  

 
A honra homérica era o principal componente que obrigava o guerreiro a 

combater cuidando do outro mais do que a si mesmo, usando em uma das mãos o escudo 
para proteger seu companheiro, ao mesmo tempo em que, na outra, usava a lança para 
guerrear. Por essa razão não se admitia a fuga porque retirar-se da batalha era colocar 
em perigo seu companheiro que em muitos casos era seu próprio pai, irmão, filho ou 
amigo.    

 
Essa idealização mítica ainda insiste estar presente na formação da 

subjetividade dos soldados do mundo contemporâneo e alimenta uma falsa concepção de 
“honra” expressa em uma simbologia institucionalizada de profissionalização dos alunos 
das academias militares voltada para o sofrimento físico e emocional como justificativa 
para construção de uma “vontade bélica e heroica” de proteger a sociedade.  

 
Entretanto, esses “corpos que sofrem e mentes que obedecem” em especial, 

são trabalhadores da Segurança Pública que, no mundo moderno, sobretudo após os 
séculos XVIII e XIX, a ética do soldado diferentemente do antigo guerreiro, assenta-se nos 
princípios da disciplina, hierarquia, submissão e condicionamento automático de gestos, 
atos e palavras. 

 
Assim, se construindo uma subjetividade despersonalizada 

permanentemente vigiada por seus superiores e demais soldados, normalmente são 
impostos castigos e punições por coisas insignificantes, porém, sempre em nome da 
“honra” e “espírito” militar que necessariamente devem ser portadores. 

 



 

 

Entretanto, tal prática dificilmente se caracteriza como assédio moral, porque 
a “linha de passagem” é tênue, mas ao bem da verdade, em muitos momentos se 
confundem e a “necessidade de forjar o espírito de guerreiro” acaba servindo de álibi para 
serem perpetuadas essas odiosas práticas. 

 
Não se pode admitir que as Academias de Formação Militares e outras da 

mesma natureza, tenham um discurso e práticas que difiram e se afastem das práticas 
permitidas e dentro do limite constitucional sob pena de fragilizar e expor ainda mais a 
ferida que é a Segurança Pública nesse pais, que verá se esvair o papel transformador da 
possibilidade de uma formação militar adequada. 

 
“Pedir para sair” é um caminho sem volta. 
 Para todos!  
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