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Tudo do que foi será, de novo como já foi um dia, 

 

Tudo passa, tudo sempre passará. 

 

A vida tem mil ondas, como o mar, 

 

Num indo e vindo infinito. 

 

Tudo do que se vê, não é igual ao que a gente viu a um segundo. 

 

Tudo muda o tempo todo, no mundo. 

 

Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo, agora, 

 

Há tantas vidas lá fora, aqui dentro uma onda no mar. 
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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa analisa a evolução do ensino de matemática nos colégios militares, 

comparando o ensino dessa disciplina no colégio da polícia militar de Pernambuco, com 

o ensino da matemática numa formação militar histórica.  Metodologicamente, optou-se 

pela abordagem qualitativa, em função de melhor servir a proposta de trabalho. 

Recorreu-se às teorias de: COSTA (2004); FOUCOULT (1987); DESSIE (2004); 

FERNANDES (2004); LOUREZ (1998); MARTINEZ (2014); MORMELLO (2010); 

SILVEIRA DA SILVA (2014); VALENTE (2007). Ademais, utilizaram-se como 

métodos entrevistas com professores de matemática, pedagogos da seção técnica de 

ensino e observação no desenvolvimento da aula de matemática, no colégio da polícia 

militar de Pernambuco como fonte da presente pesquisa, além de analises de 

documentos (regulamentos internos, RI). Foi concluído, que o nosso estudo histórico 

sobre o ensino de matemática nos colégios militares secundarista, iniciada na capital do 

Rio de Janeiro, a expansão dos colégios da força armada e forças auxiliares e sua prática 

atual, apesar dos documentos e livros atuais apontarem para uma evolução na de 

matemática, as questões disciplinares observadas permanecem, e os cálculos 

desenvolvidos na geometria e álgebra, num raciocínio filosófico, foram conservados 

pelos militares, caracterizando uma matemática militar, estudada meramente pelo seu 

aspecto que lhe é próprio. Foi constatado, também, que a inserção do ensino da 

matemática pelos militares no Brasil sempre se mostrou como um modelo da sua forma 

própria de ensinar, passando pela época da Ditadura Militar adotando o modelo de 

outras instituições não militares, mas de universidades e escolas religiosas que têm, 

também, características disciplinares idênticas.  

 
Palavras-chave: História da matemática; Ensino Militar de Matemática; Colégios 

militares; Disciplina. 
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ABSTRACT 
 

 

This research analyzes the evolution of mathematics education in military schools, 

comparing the teaching of this discipline in college Military Police of Pernambuco, with 

the teaching of mathematics in a historical military training. Methodologically, we 

opted for a qualitative approach, better function serve the proposed work. It was use the 

theories: COSTA (2004); FOUCOULT (1987); Dessie (2004); Fernandes (2004); 

LOUREZ (1998); MARTINEZ (2014); MORMELLO (2010); SILVEIRA DA SILVA 

(2014); VALENTE (2007). In addition, was used as methods, interviews with math 

teachers, teachers teaching technical section and observing the development of math 

class in college Military Police of Pernambuco as a source of our research, and analysis 

of documents (internal regulations, RI). It was conclude that our historical study of the 

teaching of mathematics in secondary school military schools, started in the capital of 

Rio de Janeiro, the expansion of colleges of armed force and auxiliary forces and their 

current practice, despite the current documents and books suggest a trend in math, 

disciplinary issues remain observed, and the calculations developed in geometry and 

algebra, a philosophical reasoning, were retained by the military, featuring a military 

mathematics, studied merely by its appearance of its own. We note also that the 

inclusion of the military mathematics teaching in Brazil has always been as a model of 

its own way of teaching, through the time of the military dictatorship following the 

model of other non-military institutions, but universities and religious schools they have 

also disciplinary identical characteristics. 

 

Keywords: History of mathematics; Military school mathematics; military schools; 

Discipline. 
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1. INTRODUÇÃO 

                                  

    1.1 Apresentação do Problema  

 

 
No atual contexto da sociedade em constante transformação, os avanços 

tecnológicos e a instabilidade econômica acarretam alto índice de desemprego, não só 

nos chamados países emergentes, mas também nos países mais desenvolvidos e 

interferem no processo de educação dos povos, ocasionando significativas mudanças. 

No Brasil, essa realidade não é diferente, visto que as políticas ocasionam modificações 

na educação e consequentemente na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Neste cenário social, econômico e político, a escola deveria ser mais 

democrática e ter um ensino voltado para o aluno se tornar bem-sucedido, adequar a 

educação às exigências de um mercado cada vez mais especializado, cujo projeto 

envolvesse os avanços tecnológicos, mais um novo modelo de ensino e a produção do 

conhecimento. 

Os professores se veem desafiados em relação a como trabalhar no processo de 

ensino-aprendizagem de forma a ajudar os educandos a desenvolverem capacidade 

cognitiva e habilidades imprescindíveis para a ação e interação sociocultural no 

contexto complexo e mutável da sociedade da informação e do conhecimento.  

Nesse processo, fazem necessário buscar novos métodos e técnicas de ensino 

para uma educação de melhor qualidade por meio das novas tecnologias, da interação 

com os alunos, para que sejam possíveis avanços nas propostas curriculares e programas 

de educação, que visem à produção de novos conhecimentos. 

Contudo, a compreensão do que seja educar transcende a mera ação de 

transmissão e de memorização de conteúdo. Requer e implica, diante dessas novas 

circunstâncias, compreender e vivenciar o exercício da reflexividade e interação docente 

e discente em relação aos conhecimentos construídos e trabalhados em sala de aula. 

 Implica, de igual modo, a emergência de implementar uma proposta de 

educação que possa efetivar uma constante integração teoria-prática, problematização 

dos conteúdos e resolução de situações-problema durante todo o processo educacional, 

especificamente na educação básica de nível médio, na qual uma das finalidades, 

segundo a LDB 9.394/96, consiste na preparação do educando para continuar 

aprendendo, tendo em vista a sua adaptação com flexibilidade a novas condições de 
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ocupação e aperfeiçoamento posteriores. Sob essa premissa, o Regimento Interno – 

Colégios Militares (RI-CM) ratifica:  

Utilizar procedimentos didáticos e técnicas metodológicas que conduzam o 

aluno a ocupar o centro do processo ensino-aprendizagem e a construir com a 

mediação do professor, o próprio conhecimento, fruto de abordagens 

seletivas, contextuais, interdisciplinares, contínuas e progressivas (RI-CM, 

ano 2010, página 2) 

 

 É orientado anteriormente o papel dos docentes, como mediadores, 

principalmente neste nível de ensino, é de extrema relevância no sentido de articular 

uma modalidade de ensino e de avaliação que garanta a preparação de cidadãos 

autônomos, críticos e participativos, em oposição à memorização, à fragmentação de 

conteúdo, sem significado para os educandos. 

 Essas informações foram julgadas pertinentes para ficarem claras as posições 

críticas durante a realização dessa pesquisa. Considerando que nesse universo, em que 

passa o país, uma boa educação minimiza o desemprego (fruto de uma política “sem 

rumo” e uma desestabilização econômica), educar, ainda é uma saída a melhorar a vida 

para os jovens.  

Quando na década de oitenta, o Brasil passava pela “abertura política”, surgiu a 

oportunidade de o autor do presente trabalho ser sargento da tropa de choque, fazendo 

parte do apoio quando retornaram os políticos exilados, até prestar um novo concurso e 

fazer parte do quadro administrativo já formado em licenciatura, e ser testado numa aula 

de prática didática e entrar no CPM, permanecendo até 2011, quando se aposentou, 

voltando a trabalhar, naquele mesmo ano, agora na Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos, que a convite, teve a missão, dentre outras, de construir uma 

escola dentro de uma penitenciária, a qual foi terminada em 2013, formando a primeira 

turma do ensino médio em 2015. O presente autor teria permanecido na administração 

da educação se não fosse o seu sonho maior, lecionar matemática.  

Para realizar esse trabalho, partiu-se de algumas reflexões, com as mudanças 

de vida e vivenciadas com a matemática. Em primeiro lugar, o fato de o autor gostar da 

disciplina, por seguir uma lógica, licenciado na década de 80 pela Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE), e ter sido professor oficial administrativo da Polícia 

Militar do Estado de Pernambuco lotado no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco 

durante vinte e um anos do ensino de matemática. 

Muitas mudanças que envolveram o ensino de matemática na formação militar 

foram presenciadas, como por exemplo, a reativação do colégio militar do Recife 
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(CMR), desativado em 1989, mas reativado em 1994, em instalações novas, foi a volta 

ao passado dos colégios militares, participando com a transferência de alunos do CPM 

para o CMR, o mesmo com o quadro de docentes e profissionais militares dando apoio, 

completando o quadro administrativo e profissional na área de ensino, para que o CMR 

voltasse a funcionar naquele ano. 

As mudanças das políticas pedagógicas do Estado, mas também regidas pelo 

sistema de ensino militar do exército, ocorridas na década de 90 e nos primeiros anos do 

início desse século, coincidindo todos esses acontecimentos com a entrada na área da 

educação de matemática. 

  A disciplina, destinado a acompanhar essa diferente forma de ensino, com 

suas consequências na formação do adolescente, influência na conduta do aluno com 

formação militar, dentro e fora do universo escolar. Os dispositivos disciplinares devem 

ser aplicados sem perder de vista o objetivo fundamental do ensino, conforme visto no 

RI-CM, art.106 § 3º:  

Proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades, como elementos de auto realização, qualificação para o 

trabalho e preparação para o exercício constante da cidadania, incorporando-

lhe os atributos indispensáveis ao seu crescimento social (RI-CM, ano 2010, 

página 39). 

 

Considerando que, dessa forma, como o professor é cobrado, ou seja, o ensino 

e a disciplina guardam vínculos de uma realidade da sala de aula de um colégio de 

formação militar, em que a atividade escolar é de mera reprodução, assim, ensino, 

disciplina e mais avaliação formam instrumentos a serviço da formação integral do 

aluno, ensinar com disciplina e avaliar como elementos de informações recebidas, 

promove o crescimento do educando e viabiliza a operacionalização de um ensino 

contextualizado. 

Contudo, educar, neste século, tornou-se um desafio para os professores com o 

objetivo de mudar a forma de ensinar, mas valorizando as atitudes de colaboração e 

reflexão crítica, dominando o seu desempenho para deixar de lado o autoritarismo e a 

veiculação da ideologia dominante. Portanto, vivenciar uma prática docente mais 

contextualizada, interdisciplinar, sobretudo no ensino da Matemática, é o objeto deste 

estudo. 

Como parte das considerações finais, o modelo de ensinar, com disciplina no 

estudo, voltado para seguir até o ensino superior, uma proposta singular de organização 

e gestão, fazendo parte indissociável da educação brasileira, as constantes mudanças dos 
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currículos, planos e regulamentos, deverá constituir um marco nas políticas para a 

educação no Brasil, “pois deve ser vista como um convite a construir uma lógica 

educativa sociável alinhada à inclusão social”. (O autor) 

O autor desta dissertação, poderia ter várias justificativas, não só, a mudança 

na forma de ensinar a matemática no meio militar, as políticas de educação, fazendo um 

estudo da evolução do ensino da Matemática voltada para a prática docente em colégios 

militares de Pernambuco, dando ênfase ao ensino dessa disciplina no referido colégio da 

polícia militar em Recife (CPMPE), Pernambuco. 

Contudo, buscou-se um estudo, construindo um texto dentro de uma 

perspectiva de um ensino de matemática no meio militar, através do questionamento: 

Existe alguma diferença entre a atual prática docente no ensino da Matemática no 

Colégio Militar de Pernambuco, em relação à evolução histórica deste ensino de 

matemática no meio militar no Brasil? E porque o ensino ainda consegue alcançar uma 

maneira própria, a pedagogia militar? Que razões justificam a criação de um modelo, 

em posição ocupada no CPM, vem copiando/adaptando o modelo de projetos de 

pedagogia dos colégios militares do Brasil?   

A hipótese formulada, na presente dissertação, é que a política do CPMPE de 

fazer um ensino de matemática sempre com um modelo militar. O que fundamenta o 

projeto em curso, o ensino, seria a história da inserção da matemática no Brasil, trazido 

para o Brasil fazendo parte do curso de engenharia militar, dividido em diferentes 

lentes, dando oferta no transcorrer do curso de engenharia, a parte da turma se formar 

em matemática, (geometria, álgebra e aritmética), assim chamada. Daí por que o ensino 

de matemática militar foi mudando o modelo de ensino, traduzindo melhor esse projeto. 

                                                                          

1.2 Justificativa 

 

              Duas razões justificam este estudo, a primeira é que o ensino no meio militar é 

disciplinado, porém, muda o modelo de ensino, dependendo da época no intuito de se 

tornar atual, contextualizado.  

Definidas as orientações gerais sobre qualidade da escola de acordo com o 

contexto sociocultural local, e de inédita, o CPMPE buscou o que lhe foi orientado por 

uma seção de ensino. “ Não existe um padrão ou uma receita única para uma escola de 
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qualidade. Qualidade é um conceito dinâmico, reconstruído constantemente” 

(Indicadores de Qualidade na educação – 2004). 

Desse modo, o ensino desenvolvido nas instituições militares, buscam as 

questões e reflexões de professores e de chefes da seção técnica que reiteram a 

necessidade de ampliar as análises sobre o processo de organização no ensino, em busca 

de uma melhor qualidade. 

  A segunda, o modo como é conduzido as aulas, orientados por uma seção 

técnica de ensino, a matemática pela sua própria natureza, exige, uma visão histórica, 

cujo processo, além de construir e completar o conhecimento oferece situação no 

contexto: “social, político, histórico e cultural, que amplia a área do saber, mesmo 

preocupado com o tratamento disciplinar, há relatos que a consequência, é que o ensino 

é de boa qualidade” (o Autor).    

Vivenciar uma mudança na forma de ensino de matemática, que é engessada 

durante séculos, mas que de certa forma se concretizou uma abordagem voltada para o 

humanismo, com alunos interagindo com os professores, militares e família; o esforço 

empreendido na construção de um texto, que mescle o rigor acadêmico e o ensino de 

matemática no meio militar, tem por finalidade a acessibilidade da comunidade dos 

educadores e pesquisadores, e que nesse nitre são formados estudante que chegam ao 

seu objetivo, a instituição superior. 

Portanto, o compromisso com a reflexão crítica, sobre os rumos de ensinar e 

ofertas de educação pública de melhorar a qualidade, o CPM busca desse modo, a 

construir a produção de conhecimento sobre as questões. Anda pouco investigado, 

justificam a importância do presente estudo.  

 

       1.3 Objetivos 

 

Nesta direção, foi estabelecido como objetivo geral deste estudo: 

Investigar a evolução histórica do ensino da matemática nos colégios militares 

do Brasil, comparando o ensino dessa disciplina, com o ensino da matemática numa 

formação militar nos colégios militares de Pernambuco.  

Como desdobramento, os objetivos específicos: 

 Procurar descrever a evolução histórica do ensino da Matemática no 

Brasil;  



16 
 

 Caracterizar a prática docente, no ensino da Matemática nos colégios 

militares no Estado de Pernambuco; e 

 Identificar as estratégias do ensino da Matemática no referido colégio 

da polícia militar de Pernambuco. 

Sob esta ótica, procurou-se resgatar as mudanças propostas de ensino que 

possam efetivar um histórico, de como foram construídos pelos militares dos países 

desenvolvidos. No Brasil, a proposta trouxe sérias repercussões positivas para com a 

comunidade escolar, promovendo a expansão da educação mundial, através do aumento 

de sua autoestima, resolução de exercícios, como conteúdo programático, objetivando a 

transformação desde quando a matemática era apenas base para o desenvolvimento de 

objetos manuais, como as armas, passando por muitas adaptações, transformações, mas 

sempre de maneira crescente. 

Assim o contexto escolar, incluindo o ambiente que o envolve, deve ser 

entendido na prática, por meio da compreensão as necessidades e dos problemas 

educacionais, numa perspectiva de amplas ideias, valores, referências, típico de um 

pensamento democrático.  

Atualmente, o profissional tem de inovar, como, por exemplo, aplicar no 

conteúdo programático a realidade do dia a dia; destacando-se também, neste processo, 

a avaliação dos saberes disciplinares e curriculares. São nas verificações de ensino que 

procurou-se conhecer o nível de conhecimento, aliados a valiosa experiência do 

profissional de ensino, “o exame permite ao mestre, ao mesmo tempo em que transmite 

o saber, levantar um campo de conhecimento sobre seus alunos” (FOUCAULT, 1987, 

p. 211). 

No intuito de justificar a avaliação, é antes de tudo, aplicado no colégio da 

polícia militar de Pernambuco, um exame pratico, muitas vezes não mensuráveis, mas 

em busca dos erros mais cometidos, para que os educadores repitam, muitas vezes de 

outra forma de ensino, os conteúdos na busca da aprendizagem dos seus educandos.  

Dessa forma, a sociedade atual requer pessoas que participem das decisões da 

comunidade, com equidade social, consciência política em ambiente de interação. A 

avaliação aplicada de matemática, neste contexto, é um importante instrumento de 

análise e inferência nas questões que perpassam pela complexidade dessa sociedade, na 

educação.  
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Portanto, a construção de novas formas de transmissão de conteúdo baseada na 

reflexão sobre a prática docente e na pesquisa tem sido defendida por vários estudiosos 

e pesquisadores do assunto. 

Por exemplo,  

Comparam-se fórmulas aplicadas de trigonometria e transformação de arcos 

é muito difícil o aluno entender de onde vieram e para que servem. Porém, 

quando ensino a História de um passado remoto, a forma como os escribas, 

pessoas valorizadas pelos faraós e preparadas na época a.C definiam o 

caráter, a personalidade dos recém-nascidos com o escopo de cria-los, educa-

los, desde pequenos, e destiná-los a cargos importantes, aplicando a essas 

caracterizações os ângulos formados pelos senos, cossenos e tangentes, 

relacionados a astronomia, e comparando o círculo esotérico dos astros, ao 

círculo trigonométrico, nos dois círculos seriam formados por ângulos, 

tornaria melhor compreensível o conteúdo, e no mínimo curioso. (O Autor). 

Procurou-se sempre inovar, essa é a palavra que mais foi ouvida, durante 

orientações de ensino e mais, assumir a postura de uma “educação libertadora”, métodos 

que eram defendidos pela seção de ensino do CPMPE, que não se detém a mera 

alfabetização e avaliações tradicionais, mas com metodologias inovadoras e 

democráticas não é uma tarefa fácil, devido a fatores relacionados ao sistema 

educacional vigente e a própria cultura do espaço escolar militar. “Uma prática 

democrática promove essencialmente a liberdade dos educandos, ao invés de suprimir e 

limitar suas possibilidades” (o Autor). 

Os professores, no entanto, indagam como proceder para que ocorra de fato 

essa ruptura: Como promover essas mudanças? É tão fácil como se imagina em sala de 

aula? Abandonar a forma tradicional de ensinar é a melhor opção ou juntá-las com a 

prática cotidiana? Como introduzir novos modelos na atual estrutura escolar? Como 

adequar um currículo inovador num sistema seriado, linear e estanque? Será que essas 

respostas vão serem construídas em unidades com o ensino militar. (Perguntas feitas 

pelo Autor e a Pedagoga da STE/CPM)  

 Com disciplina no cumprimento de programado de matemática e ainda o 

planejamento nas aulas; na qual, semestralmente, com reunião de coordenação na área 

de exatas (matemática; física; química e desenho) junto com educadores que, de fato, 

estão diante dos alunos em sala; montagem de um quadro de atividades, colocando em 

prática a interdisciplinaridade, principalmente nos exercícios de fixação de outros 
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concursos, onde cada professor tem a responsabilidade de mediar a construção do 

conhecimento. 

Nessa esteira, a educação libertadora é inovadora, leva o aluno a participar do 

contexto, ensinando formas de como resolver problemas de matemática, sem, contudo, 

colocar valores para aplicar na fórmula já gravada na mente. Exemplo: “Faço aquelas 

indagações acerca do conteúdo exigido pelo programa, e a maior parte coloco exercícios 

de fixação provenientes de testes e concursos do Brasil, o aluno, só em tentar, se sente 

realizado, sem me preocupar para que ele pense o assunto como vai ser mensurado”. 

(Prof. Do CPMPE) 

Acredita-se que o ensino de matemática na maioria das escolas brasileiras, 

especialmente nas escolas públicas, não tem contribuído como uma ação eficaz na tarefa 

de formar cidadãos aptos a enfrentar os problemas cada vez mais complexos impostos 

pela sociedade, ou seja, para um método da educação libertadora, (exemplo anterior). 

Busca-se nesta reflexão apontar e discutir tendências metodológicas de ensino que 

contribuam para a reorientação da prática docente, especificamente na disciplina 

matemática, que priorize a emancipação do aluno enquanto sujeito social. 

Neste sentido, entende-se, aqui, que a prática de ensinar matemática, 

particularmente, por métodos elaborados pelos professores, tem aspectos solidários de 

um determinado modo de trabalho pedagógico, que inclui método, construção de 

conhecimento de forma a abordar a interação cultural (o Autor). 

A análise de ensinar com disciplina, conforme a abordagem da pesquisa, tem 

pontos que precisam ser conceituados, pois a disciplina como melhor entendimento, 

vem da história dos militares, que formaram as primeiras escolas de matemática no 

Brasil, juntando a teoria da aprendizagem e avaliações num conteúdo que é uma 

realidade nas escolas tradicionais,  mas foi mudando com o tempo, e levando a 

considerar a relação professor/aluno, bem como metodologia direcionado ao diálogo, 

discussão de pensamento, construção do seu próprio conceito. 

 “A educação é entendida no plano da prática pedagógica conduzida pelos 

desafios cotidiano da escola, mas também lembra ideias, conceitos referentes à vida 

cotidiana da família, do trabalho, ou até um simples deslocamento na rua, cada um 

desses fatos comporta uma ideia de educação, que tem a ver com essa abordagem, o 

cotidiano da vida” ( o Autor). 
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O caminho, neste contexto a ser trilhado, é a educação, uma educação que 

alcance um grau de maior qualidade, o desenvolvimento em cada pessoa para mostrar a 

capacidade cognitiva e analítica, que durante toda a história de matemática ensinada no 

meio militar, foi voltada para os desafios, no que tange a construções de uma sociedade 

mais justa. 

 Durante a pesquisa, a didática no meio militar no contexto dos colégios 

militares, assim como os assuntos inerentes ao pensamento e a história militar são 

poucos estudados, mas essa produção vem crescendo, entendo que é importante analisar 

esse processo pedagógico, mas muitas vezes o ensino de matemática no meio militar 

são caracterizadas pelas limitações de ordem cultural, política, estrutural, o que 

dificultaria, um pouco, a abordagem “in loco” para o desenvolvimento da pesquisa ( o 

Autor). 

 Devido ao trabalho efetuado nesta área de educação, este estudo representa 

uma oportunidade de avaliar e refletir sobre os resultados no ensino, principalmente, no 

contexto da história da matemática militar, possibilitando ao autor apresentar o 

conhecimento derivado do serviço da prática educacional, que ali construir. 

No livro de Luiz Carlos Paes, Didática da matemática, uma análise da 

influência francesa, é desenvolvido um modo próprio de educação, centrado na questão 

de ensino e aprendizagem da matemática. De um lado, sua filosofia e sua história e, por 

outro lado, na fronteira da pedagogia e da psicologia.  

A natureza e o estatuto científico de cada disciplina, moldado pela sua 

trajetória histórica, determinam uma forma particular de valorizar a dimensão 

educacional de cada saber. Por esse motivo não adianta insistir em propostas 

excessivamente abstratas, como se fosse possível falar de situações 

generalistas, aplicáveis a qualquer conteúdo (PAES, 2011, p. 29). 

 

Dessa forma, procura-se aplicar um modelo de ensino sobre educação dos 

alunos do ensino médio do CPM, sob o pretexto de que a educação matemática 

contribui para a matemática, visto que “a dificuldade dos alunos na resolução de 

problemas” é trabalhada pelo Professor; a atividade intelectual do aluno e muitos 

tópicos são investigados por autores do mundo todo ( o Autor) 

 No conceito de aprendizagem, foram acompanhadas as ideias de Freire de que 

“não existe ensino sem aprendizagem” (FREIRE, 2001). Para ele e os educadores 

modernos, educar alguém é um processo de diálogo, um intercambio constante, 

colocado sempre essas ideias na equipe que fazem o CPM, sendo um fenômeno que faz 

parte da pedagogia, a “aprendizagem é uma modificação no comportamento indivíduo 
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em função da experiência” (o Autor). Já a aprendizagem escolar se distingue pelo 

caráter sistemático e intencional e pela organização das atividades que o desencadeiam, 

atividades que se inserem em um quadro de finalidades e exigências determinadas pelas 

instituições escolares (o Autor).  

O conhecimento é construído através da experiência, aprender é uma atividade 

individual, um processo ativo na qual o significado é desenvolvido com base na 

experiência, “É quando entra o professor, aquele que cria situações, compatíveis com 

nível de desenvolvimento do aluno, em atividades que desafiem os alunos” (o Autor). 

Esse resumo sobre a aprendizagem, conhecimento e aprender, como o autor 

entende, quando aplicado na escola para os alunos na aula de matemática é tudo que o 

professor almeja, pois no ensino moderno vê-se isso in loco, mas a história 

desenvolvida da matemática não é diferente, apesar da abordagem de aprendizagem ser 

de autor atual, a pesquisa mostra que era do interesse dos professores/ instrutores do 

passado o alcance da aprendizagem de modo prático, às vezes, comparado a situações 

cotidianas. 

Considera-se que para estudar matemática é necessário que o professor busque 

bons problemas para que os alunos o resolvam, propiciando, então, o aprendizado do 

conteúdo em questão, “É, dessa forma, que era feito historicamente, em cima do erro se 

construía a aprendizagem. Se o aluno não for capaz de resolvê-las, pelo motivo que for, 

o professor tem obrigação de ajudá-lo e, ainda, justificar a escolha do problema difícil” 

(o Autor). 

São destacados, por esse motivo, os exercícios de exame e as avaliações, que 

representam uma manifestação explícita do conhecimento didático. “Muitos problemas 

que se originam do processo de avaliação devem ser resolvidos, exigindo do professor e 

do aluno a elaboração de uma soma de encontros entre eles, criando um espaço didático, 

construindo os encontros a partir do saber” (o Autor), é neste sentido que Brousseau 

(1988) “[...] propõe uma estratégia de ensino onde o Aluno seja o ator principal para 

promover a própria aprendizagem, mas cabendo ao Professor a tarefa de autoria práticas 

adequadas para mobilizar tal possibilidade” (BROUSSEAU apud PAES, 2011, p 37).  

Já as avaliações, desde o começo da década de 90, a lista de exames e índices 

nacionais e internacionais para a educação não param de crescer; o Exame Nacional de 

Ensino Médio (ENEM), Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade), Índice 

de Desenvolvimento de Ensino Básico (IDEB), Sistema Nacional de Desenvolvimento 
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em Educação Básica (SAEB), Prova Brasil, em meio a tantas normas de aplicação e 

divulgação de resultados, observou-se, o que é de fato a importância das avaliações. E 

foram analisadas as citações de que, “as avaliações são bem aplicadas tecnicamente são 

referências importantes sobre a situação do aprendizado” (o Autor). “Eles permitem 

identificar fortalezas e debilidades, além de analisar as dinâmicas do sistema em uma 

perspectiva histórica” (FOUCAULT, 1987, p. 209). 

 Às vezes, as avaliações têm outras conotações, segundo a diretora de 

avaliações da educação básica do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas 

Educacionais: “Nossa intenção não é aprovar ou reprovar alunos, mas traçar um 

diagnóstico do sistema de ensino, saber como ele está desenvolvendo” (DINIZ, 2014 , 

notícias do INEPE).  

Os resultados mostram habilidades e competências adquiridas, e geram uma 

série de informações com a qual os gestores trabalham para atingir os objetos que 

traçaram, se for preciso reformular estratégias e ações. “O exame está no centro dos 

processos que constituem o indivíduo como efeito e objeto do poder, e como efeito e 

objeto do saber” (FOUCAULT, 1987, p. 217).  

As questões aqui manifestadas reiteram as necessidades de ampliar as análises, 

dos documentos ligados ao CPM, as avaliações, que é considerada, a formula para 

identificar as falhas e corrigi-las, lacunas relacionadas aos militares para 

adesão/resistência no ensino pelo CPM, como modelo, ou seja, a adesão estaria 

vinculada a certo temor na aceitação.  

A resistência encontra-se relacionadas, talvez, ao militarismo fardado. 

Portanto, o compromisso com a reflexão crítica sob os rumos e da oferta da educação 

matemática no meio militar, contribui para a educação na produção do conhecimento, 

justificando a importância do presente estudo. 

 

          1.4 Estrutura do trabalho 

 

O Presente estudo está estruturado seguinte forma: 

 No capítulo I: a história da formação do conteúdo ensinado em geometria, 

desde a Era antiga, antes de Cristo, que serviu de modelo, para desenvolver cálculos de 

álgebra e aritmética; na chegada ao Brasil pelos jesuítas, durante a fortificação do 
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Brasil-Colônia, momento em que, o ensino, ainda que “primário”, tinha começado na 

colônia portuguesa, assim, analisada a evolução histórica da matemática; 

No capítulo II: a partir da vinda da Família Real Portuguesa para o Brasil 

responsável por inúmeros benefícios na política, na economia e também na educação, 

com as expansões do ensino militar, as reformas de ensino básico e professores; é 

descrito uma apresentação do Colégio da Polícia Militar de Pernambuco; 

 No capítulo III: Foi registrada a metodologia de pesquisa enfatizando a 

trajetória do ensino militar de matemática, dando ênfase aos documentos oficiais, falas 

de técnicos, professores e livros didáticos utilizados, observando a rigorosa guarda dos 

preceitos disciplinares aplicados aos alunos, ao ensino até os dias atuais.  

No capítulo IV: registraram-se algumas reflexões sobre os comentários dos 

professores e técnicos dos colégios militares observados, assim como, sobre os livros e 

documentos que servem de referências nos referidos colégios 

 Nas considerações finais, foi apresentada de maneira geral a tradição militar 

da disciplina posta, consequência de uma ideologia secular e sugestões para pesquisas 

futuras. São práticas diárias, comportamentos, discursos dogmatizados e visão do 

mundo engessada, enquanto o aluno do colégio da polícia militar de Pernambuco 

defende os seus princípios próprios, de uma nova época, de uma nova sociedade. 

 

 

CAPÍTULO I.  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ENSINO MILITAR 

 

             Neste capítulo, foi organizado um modelo histórico baseado no ensino da 

matemática na formação militar. Na primeira parte, abordou-se no processo histórico a 

criação dos cálculos, ainda chamados de geometria, aritmética e álgebra; examinando-se 

o livro de (VALENTE,2007); artigos de (TEIXEIRA,1959) e dissertações como a de: 

(LOBO, 2009); (SCHNEIDER,2007); (MORALES,2003), com base na revisão 

bibliográficas. As atenções foram concentradas na formação de um modelo de ensino de 

matemática, como foram formados os conteúdos e seu desenvolvimento em sala de aula, 

como também as tendências voltadas para as escolas militares.   

              Inicialmente, da era antes de Cristo (a.C) até a inserção no Brasil, a seguir 

aborda-se o contexto da criação do ensino secundário da matemática militar.   
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 1.1. Panorâmica do ensino da matemática 

 

 

Desde a era antes de Cristo (a.C), a relação entre a arte da guerra e a 

matemática vem sendo aplicada, quando estudiosos, como Eudóxio (408-355 a.C.) e 

Archytas (428 a.C.-347 a.C.) fizeram um instrumento de guerra e chamaram-no de 

mesógrafos. Platão os acusou de arruinarem a geometria, pois deveriam evitar os 

exercícios puramente mecânicos como a engrenagem com dispositivo de arremessar 

“munições”; “deveriam propor problemas e serem desenvolvidos de maneira lúcida por 

meios de jogos”. (VALENTE,1999 apud MORALES,2003) 

 Além disso, os castigos corporais, métodos usados para o ensino, não 

deveriam serem utilizados, pois a coação não seria a forma mais adequada de se 

resolver problemas. A contrariedade pelo trabalho desenvolvido por esses demonstradas 

na referida frase foi no sentido de que as noções da geometria abstrata e inteligíveis 

terem sido usadas para objetos de manipulação material mecânico de forma grosseira e 

manual.
1
 

É a partir da época dessa frase, entende-se, que a geometria se dividiu, sendo a 

prática referindo-se a instrumentos mecânico e a especulativa, ligado a filosofia, 

pertencentes ao mundo das coisas, dos sentidos [...] “Antes da idade média ocorreu um 

período de retrocesso intelectual marcante” (LOBO,2009). Devido a invasão dos 

Bárbaros, destruindo no ocidente a civilização Romana, deve-se aos Monges, que 

recolheram manuscritos antigos, depois traduzidos.  

É dentro dessa linha que surge os filósofos escolásticos, já na idade média, com 

métodos organizados, a partir de textos produzidos por filósofos sobre determinadas 

escrituras, buscando adaptar a filosofia de Aristóteles e Platão a aceitação pela religião 

(na idade média, o Filosofo é crente, a filosofia se coloca no meio da religião). “Atribui-

se a Aristóteles, uma obra de grande importância na antiguidade uma verdadeira 

enciclopédia do ser humano. (LOBO, 2009). Nessa enciclopédia continha uma 

apresentação didática, entre ela a matemática.  

                                                             
1 Advertência comum nas entradas dos templos e santuários antigos, frases que funcionavam como 

“senha”, para os iniciantes, como discordância ou “descobertas” de um método científicos, entre VI e o V 

do século a.C., “quem não é geômetra não entre”, lembrando que a palavra matemática, vem do verbo 

mantháno, que significa, aprender, compreender, e esse saber, mantháno, pode ser relativo à ideia 

suprema do bem. 
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Na Grécia antiga, a matemática ensinada pela escola pitagórica como 

conhecimento necessário para a formação de filósofos e função de formar governantes; 

com Platão, como mencionado, ocorre a implantação definitiva as disciplinas com as 

características de matemática, inclusive criticando como o uso ferramenta mecânica, nas 

armas de guerra descriminando a maneira lúdica (desenvolvimento construtivo). 

É uma corrente filosófica na Europa que dominou o pensamento entre os 

séculos V e XV (idade média), e teve como teólogo o italiano Santo Thomaz de Aquino. 

“Uma das contribuições mais importantes Santo Inácio de Aquino foi ter realizado uma 

releitura da obra de Aristóteles dentro de uma perspectiva cristã” “Matemática” (LOBO, 

2010). 

A Escolástica, filosofia de Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, tentava 

explicar as coisas da natureza através da razão, do mesmo modo que Platão e 

Aristóteles, porém, tais coisas jamais poderiam entrar em conflito com o que estava 

escrito na Bíblia, pois, deveriam ser aceitas pela fé, foi assim o meu entendimento 

durante leitura, a geometria filosófica; os primeiros livros didáticos de Aristóteles e a 

formação das escolas. 

A Escolástica compreendeu três períodos, o primeiro entre 800 e 1200 quando 

se formou o método escolástico e deu-se a primeira discussão sobre a filosofia de 

Aristóteles, conhecida pela Igreja nesta época. A segunda fase aconteceu entre 1150 e 

1300 (a Alta Escolástica), quando com a descoberta de novos textos de Aristóteles 

tentou-se conciliar a filosofia aristotélica com as concepções cristãs por Tomás de 

Aquino. A última etapa, de 1300 a 1400 (Escolástica Tardia), quando entra em 

decadência. A Física era estudada por Aristóteles, e, por isto, considerada importante 

pela Igreja. (SCHNEIDER,2007) 

Entende-se que, análise feitas da evolução das histórias dos cálculos 

matemáticos, identifica como foram concebidas aos militares, como essa classe foram 

frutos das escolas filosóficas, pois, apesar do desenvolvimento na igreja, sempre eram 

direcionados para formação em academias militares, por isso, é fundamental, também, 

que se faça alguns comentários sobre a Universidade de Coimbra, adiante, pois esta 

influenciou a Academia Real Militar no Brasil, onde iniciou a produção matemática 

brasileira. 

 Por outro lado, a educação Jesuíta formava o “homem culto” de Portugal, com 

tradição escolástica, visto que os textos utilizados eram quase todos inspirados em Santo 
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Tomás de Aquino, amor à autoridade, desinteresse pelas ciências e desprezo pelas 

atividades técnicas e artísticas, e foi essa educação, Jesuítas, que se formou as primeiras 

escolas brasileiras, tudo isso são claras, informados por vários pesadores antigos, aqui 

resumido.  

Fazendo um resumo após a descoberta do Brasil, e relacionando com o que se 

tinha em ensino, chegou-se que 1549 a 1553 os jesuítas continuaram expandindo suas 

missões e fundando colégios religiosos. Existiam três cursos superiores jesuítas 

principais: Filosofia e Ciências; Letras Humanas, Teologia e Ciências Sagradas, e vários 

outros, como o curso de Artes e o de Matemática, existente no Brasil apenas de 1757 até 

1759,  

Anísio Teixeira, afirma, no seu artigo- filosofia e educação- “a relação entre 

filosofia e educação são tão intrínsecas que John Dewey pode afirmar que as filosofias 

são, em essências, teorias gerais da educação”. A estrutura do pensamento lógico e 

filosófico são as mesmas de Platão, mas abre um campo novo, a geometria especulativa 

atrelada à filosofia, como foi abordado anteriormente. 

O ofício de filosofia é uma circunstância, ou uma junção de circunstância, 

não um tema, um problema a ser desvendado, ou método. Essa tradição 

filosófica se reflete na educação, com a sua organização intelectualista e a sua 

prevenção contra o técnico. Seja o sistema inglês, seja o francês, seja o 

alemão, são organizações educativas fundadas na teoria do conhecimento 

pela intuição intelectual, na teoria moral do treino da vontade, na nobreza de 

estudos literários e na prevenção contra o prático e o técnico  (TEIXEIRA, 

1959).  
 Avaliando a filosofia e educação, sobre o desenvolvimento da matemática, é 

possível constatar pontos na filosofia mais importantes, visto que, as escolas tinham 

foco geral a filosofia para formar pensamentos matemáticos, acredita-se que a través do 

jogo de palavras, que é construído o pensamento lógico. 

Por outro lado, ainda nesse mesmo século XVI,  que aparecem as primeiras 

armas de fogo, que seriam utilizadas na guerra, apesar de terem sido descobertas no 

século X, na China, Dinastia Han. Foram usadas na guerra, dois séculos depois, pelos 

chineses, com o lançamento de catapultas e, mais tarde, espalharam-se por toda a 

Europa, desde então as armas de fogo entraram em processo de rápida evolução e 

aperfeiçoamento, essa relação, matemática e armas, são combinações em paralelo com o 

ensino de matemática nas academias militares.  

As armas foram agrupadas em duas espécies, as leves para uso corrente da 

infantaria e cavalaria; e pesadas, para uso de artilharia. A artilharia, por sua vez, 

evoluiu, para o canhão com pontaria duvidosa, mais adiante, foram trocados os projéteis 
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de pedra por projéteis de ferro e também couro, com revestimento de liga de estanho, 

sempre nos ensinamentos do desenvolvimento lógico, voltados para as academias, no 

intuito de aperfeiçoar os cálculos. 

 Durante a evolução das armas, foram se ajustando peso, quantidade de força 

para impulsionar o projétil, a fim de melhorar a pontaria, sendo as aulas de matemática 

essenciais para esse desenvolvimento, acredito que o raciocínio das ciências do 

pensamento lógico, oriundo das escolas filosóficas, coincide com a evolução da 

matemática, por isso faço esses resumos, das evoluções;  escolas-armas-pontaria. 

Com os professores militares da Europa, no XVII, foram possíveis 

aperfeiçoarem as armas da artilharia, o alcance, a mobilidade e pontaria, o diferencial 

dos outros exércitos. Nota-se que para fazer parte do exército Napoleônico, professores 

mergulharam nos estudos do chamado “Tratado de Matemática do professor Bézout, 

um grande livro, com quatro volumes” (MORALES,2003), cujo conteúdo era a base 

para ser oficial de artilharia francês (MORALES,2003). 

 O resultado foi Napoleão Bonaparte, como aluno dedicado, entrar para o 

exército, e em um ano já era aspirante, e daí, com pouco tempo se tornou imperador, 

colocou a escola como prioridade de formação para a guerra, valorizando os professores 

de matemática e tornando-a uma escola renomada na ciência da guerra, foi por causa da 

matemática que subiu tão rápido, considerado um homem inteligente (o Autor)  

Porém, ainda no século XVII, a artilharia fez com que influenciasse, os 

governos dos outros países, sob novas formas de construções as fortificações, cujas 

estruturas arquitetônicas militares buscava melhorar a defesa de uma área, 

desenvolvendo atividades na área de engenharia para atender as prioridades da defesa 

terrestre. 

 Originou-se em Portugal, em 1699, despertando as iniciativas intelectuais de 

cálculos matemáticos. As grandes muralhas ficaram mais baixa, e mais resistente: 

mudam-se os traçados das obras para se defender do fogo cruzado, modificando-se os 

métodos de construções, para a proteção das guarnições; criando-se obstáculos para 

impedir a aproximação da força inimiga, as aulas de cálculos matemáticos faziam parte, 

portanto, da estratégia de defesa.  

 Tudo, enfim é alterado, aperfeiçoado, em termos de ataque com armas 

modernas, os bombeiros (nome dado aos homens que guardavam/faziam bombas) e 
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defesa com a fortificação, nome dado aos fortes, constitui-se, assim, um novo modo de 

raciocinar os cálculos. 

 Essas, a evolução da artilharia e, consequentemente, o nascimento de outras 

formas de se defender, criando formas construtivas, exigindo mão-de-obra 

especializada, as quais deve-se comentar sob forma de como a matemática muda de 

rumo, ensinados nas academias, com a intenção de forma homens técnicos. 

 A preocupação com o exército europeu e, em especial, o exército da França, 

fizeram os governos dos países ameaçados de invasão pelo ditador Napoleão, criarem 

aulas de fortificação, também no Brasil, colônia portuguesa foi criada, em 1699, no Rio 

de Janeiro uma escola para esse fim. Dessa forma, introduziram-se as primeiras aulas de 

matemática no Brasil, de forma preventiva, com aulas de artilharia e fortificação. 

 Com a chegada das primeiras aulas direcionadas à formação de nível superior, 

chegaram, também, o ensino de matemática no Brasil, ainda colônia portuguesa, e, 

historicamente, ocorreu por intermédio de militares que ensinavam o manuseio das 

armas e a melhor forma de defesa, também, a forma de acomodar as bombas.  

Cabe frisar que a engenharia de fortificação e construção é a especialidade 

mais antiga da engenharia militar, cuja origem remonta, segundo carta de 15 de janeiro 

de 1699, de D. Pedro II ao governo do Rio de Janeiro, na qual determinava a criação de 

um curso de formação de soldados técnicos na arte de construção de fortificação a fim 

de promover a defesa da colônia portuguesa e reduzir a utilização de engenheiros vindos 

da metrópole, essa síntese, foram tiradas e concluídas durante várias leituras, feitas pelo  

Autor.   

 As aulas de fortificação que desde 1699, foram acrescidas, em 1738, de aula 

de artilharia na mesma especialidade, por sua vez foram ampliadas, mais uma vez, em 

1774, pela cadeira de arquitetura militar, este conjunto recebeu a denominação de aula 

militar do regimento de artilharia, considerado o marco inicial da formação de 

engenharia no Brasil que, dentre as matérias ensinadas, constam a aritmética e a 

geometria, como será visto adiante.  

 Nesse contexto, antes da vinda da corte de Portugal para o Brasil, devido à 

ameaça de invasão do exército de Napoleão, foi criada, a partir da aula regimento de 

artilharia do Rio de Janeiro, a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho em 

17 de dezembro de 1792, cuja finalidade era formar engenheiros brasileiros, essa 
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academia tinha característica inicial de dá cursos a formação a futuros oficiais, sendo já 

de caráter de instituto superior. 

 Era constituída por um curso para oficiais de Infantaria e Cavalaria, com 

duração de três anos; um curso para oficiais de Artilharia, com duração cinco anos; e 

um curso de Engenharia com duração mais longa, seis anos. Eram admitidos alunos 

militares ou paisanos, com predominância dos primeiros. Por exemplo, dos primeiros 73 

alunos, 71 eram militares e dois paisanos. Além disso, poucos alunos iam além do 

terceiro ano, isto esvaziava os cursos de artilharia e engenharia.  

 Dessa forma, as formações das escolas militares, para o preparo da guerra e 

defesa do território, de soldados técnicos e engenheiros, ocorreu com a vinda da Corte 

Portuguesa ao Brasil, a Real Academia das Guardas-Marinhas de Lisboa foi transferida 

para o Rio de Janeiro, com sua autorização confirmada em 5 de maio de 1808. Também 

foi criada a Academia Real Militar, em 4 de dezembro de 1810, pelo Príncipe Regente, 

futuro Rei D. João VI. Com o aumento da cidade em metrópole, o ensino ganhou força, 

pois a família real atraiu burgueses, famílias ricas e, consequentemente, maior 

desenvolvimento (resumo do Autor). 

 

1.2. O Ensino da matemática no Brasil 

 

 

Como visto, logo após o descobrimento do Brasil, vieram os primeiros 

missionários, a fim de converter os habitantes nativos do território brasileiro, a 

companhia de Jesus tinha a missão, também, de ensinar a língua portuguesa, de caráter 

mais humanitário, a matemática foi introduzida nessa época, mas de forma de leitura 

dos números, pois a finalidade dos padres era ensinar a ler e escrever.  

A matemática ensinada era estritamente prática, limitava-se à escrita dos 

números e aos cálculos das operações fundamentais, sendo destinada a uma pequena 

elite, pois até o ano de 1808, a Metrópole proibira a criação de escola superior no Brasil, 

somente havia em nível primário organizada pelos próprios missionários da Companhia 

de Jesus. Em virtude da política colonizadora do Brasil, iniciada por D. João III, em 15 

de abril de 1549 foi criada a primeira escola de ler e escrever em Salvador, Bahia, e 

depois em 1550, em São Vicente, São Paulo. 

No período em que os jesuítas dominaram o ensino brasileiro pregavam as 

leis da Igreja Romana com filosofia de evangelização, já a matemática só era ensinada a 
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partir da fundação da escola de artes do Rio de Janeiro, com a disciplina de geometria 

elementar e aritmética, voltado para as artes, em 1605 nos colégios de Salvador, Recife 

e Rio de Janeiro. 

  Apesar de ter sido criada, em 1699, a aula de fortificação no Rio de Janeiro, 

como anteriormente mencionado, cujo objetivo era ensinar a desenhar e fortificar, até 

1710 as aulas não haviam sido iniciadas devido à falta de livros, compasso e 

instrumentos. Na verdade, visivelmente, faltava uma política de ação para que a Corte 

Portuguesa autorizasse a entrada de material, principalmente impresso, até 1808 não 

eram permitidas escolas superiores nem tampouco gráficas no Brasil, portanto, não se 

publicavam jornais, livros, panfletos e textos, etc.  

 Os padres franciscanos chegaram a elaborar um plano de escolas que ensinasse 

Retórica, Hebraico, Grego, Filosofia, História Eclesiástica, Teologia Dogmática, 

Teologia Moral, Teologia Exegética. A Matemática ficou de fora, pois, a Corte temia a 

disciplina, por conta da Igreja, que pregava o amor ao ser humano, e rejeitava a ciência, 

já proibida aos jesuítas. 

  Por outro lado, a riqueza natural da colônia, colocava o Brasil em constante risco 

de invasão por parte dos europeus. A corrida às minas de ouro fez Portugal, em 1733, 

criar um governo único nas Cidades do Rio de Janeiro, Vila Rica e São Paulo, o 

capitão-general, Gomes Freire de Andrade para impedir as desordens pelos invasores, 

no intuito de explorar as minas naturais da Colônia, tinha de preparar homens 

capacitados para combatê-la. 

          Foi nesse contexto, o ensinamento por parte dos jesuítas e a preocupação em 

defender o território brasileiro que surgiram escolas de formação militar,  recorre-se  a 

história relatada, não para ilustrar ou servir de explicação para situar o problema, mas 

não deixar “vazios ”dos fatos que deixaram de ser analisados, a princípio desenvolveu 

as aulas para a necessidade de defesa e a criação do ensino militar, essas aulas tiravam o 

sentido de militares de guerra, visto que serviria como uma espécie de policiamento 

para guarda as riquezas da colônia. 

  Os problemas de combate à exploração no centro da colônia, em parte estavam 

controlados com a formação dos combatentes da colônia portuguesa, mas, foram 

também intensificadas a formação de outro grupo, a aula do terço de artilharia do Rio de 

Janeiro.  Nesta aula estava inserida a engenharia militar que representará o ponto de 
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partida da formação de um grupo fechado na sociedade colonial, “A aula do terço se 

tornou o embrião escolaridade do Brasil” (VALENTE,2007) 

              O contexto histórico em que está inserida a aula do terço ocorre em virtude de 

outro problema, o extenso litoral brasileiro e a quantidade insuficiente de embarcações 

de guerra geram um desafio para Portugal: fornece uma estrutura militar terrestre ao 

Brasil, na época da colonização, tendo esta finalidade, a Coroa Portuguesa decidiu criar 

uma forma possível de ensinar ciências, técnicas de fortificação e matemática em uma 

escola especializada, capacitando homens para defender a Colônia, pelo litoral e pelo 

interior.  

  Sob o comando de Gomes Freire, a Colônia consegue, por meio de uma ordem 

da carta régia de 19 de agosto de 1738, um curso que se tornará o embrião da 

escolaridade militar, para onde irão os filhos dos militares e nobres, baseada na filosofia 

racionalista de Descartes (1596-1650)
2
. (PIVA,2015); esta filosofia para a época era 

muito difícil ser abordada, pois o ensino predominante era dos jesuítas, mas conseguiu 

ser aplicada para formar engenheiros, cartógrafos e militares. 

 Portanto, a aula do terço veio ampliar a aula de fortificação, e para ministrá-las o 

rei D. João V nomeou o professor militar português José Fernandes Pinto Alpoim, 

concedendo-lhe a patente de sargento-mor. “Designou Alpoim para comandar o terço de 

artilharia, ordenando que fosse transferido para o Brasil” (PIVA, 2015), de 1738 a 1745, 

em sua função tinha como dever não só ensinar técnicas de artilharia, mas também 

registrar suas aulas em forma de apostilas.   

            A forma como Alpoim ensinava os alunos compreendia três passos: definição, 

explicação e exemplo numérico. Além disso, tinha a prática de exemplos feitos, 

inventados, sequencialmente, pois os livros da época contavam com pouquíssimas 

notações, definições e exemplos matemáticos, na verdade, traziam uma narrativa 

matemática copiada de livros contemporâneos da Europa.  

            Alpoim aliava os livros traduzidos, a maioria do francês para o português, com a 

experiência pedagógica. Em 1744, o exame de artilharia, que abrangia aritmética, 

geometria e artilharia era baseado nos livros, cujo métodos de ensino, de perguntas e 

respostas com objetivo de atender o assunto. 

                                                             
2 A filosofia racionalista, surgiu no século I a.C. para enfatizar que tudo que é existe decorre de uma 

causa, mas, no século VI, os filósofos racionalistas incorporaram a matemática como elemento para 

expandir a ideia de razão e explicação da realidade. 
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              O conteúdo possuía noventa e quatro perguntas e resposta, vinte e duas páginas 

com as quatro operações fundamentais; dez páginas de frações e uma página regra de 

três, percebe-se que as operações fundamentais tinham maior ênfase, visto que alunos 

estavam numa faixa de dezoito anos e não sabiam essas operações. 

Tratava-se de operações fundamentais que até hoje ainda se aplicam no ensino 

fundamental. O Tratado de Aritmética, assim denominadas as aulas, contava com as 

referidas operações, ensinavam a memorizar através de uma tabuada, com produtos de 

até dez que, então, eram escritos por extenso. Só no século XX é que foi simplificado 

por tabelas e muito utilizado até a década de 70, mas o modelo do professor Alpoim 

serviu de teste até século seguinte como ferramenta para passar, na fase posterior onde 

passavam a estudar o tratado da geometria.  

Lendo partes do livro de Alpoim, sob o ponto de vista da matemática escolar 

da época, incluíram conteúdos elementares da escola de primeiras letras, elementos 

básicos para a ação dos alunos com peças de artilharia. Era preciso saber das quatro 

operações fundamentais e, ainda, utilizar-se de algum instrumento de geometria para 

construção.  

No Brasil deve-se a Alpoim a prática de cercar-se de inúmeros tratados 

(capítulos), compilá-los para ministrar cursos e, por fim, utilizar a experiência 

pedagógica adquirida para escrever textos da própria autoria para os alunos, isto revela a 

gênese da produção de matemática escolar. Tendo em vista atender o objetivo desta 

pesquisa será tratado uma breve aula de artilharia, para mostrar a sequência didática: 

P. o que é soma? 

R. soma é a operação pelo qual tendo juntos muitos números conhecidos em 

uma soma se conhece o valor da soma que não era conhecido. 

 

P. como se faz? 

R. facilmente sabendo as regras gerais. 

 

P. quais são? 

R. são: deve-se dispor os números dados de tal sorte que os primeiros 

caracteres de uma fiquem debaixo das outras, a saber: as unidades debaixo 

das unidades, as dezenas debaixo das dezenas, as centenas debaixo das 

centenas, etc. e começando pela parte direita se vão ajuntando os caracteres 

do primeiro lugar e passando a soma o número grande, se passando para o 

lugar seguinte em que vale mais. 

 

Exemplo: sejam as duas somas ou séries quatrocentos e trinta e dois, 432 e 

duzentos e quarenta e cinco, 245, de que se quer saber o valor: dispondo-se 

como fica dito, estas 432, duas somas ficando as 5 unidades da segunda 

debaixo das unidades da 245 primeira; e as quatro dezenas da segunda 

debaixo das 3 dezenas da primeira, e as duas centenas da segunda debaixo as 

4 centenas da primeira, e logo começando da direita para a esquerda diremos: 
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2 e 5 fazem 7; e porque são unidades, escrevemos o 7 debaixo delas 

separando com uma risco; e passando do segundo lugar, diremos: 3 e 4 fazem 

7, que escrevendo debaixo das dezenas, e passando do terceiro lugar, diremos 

4 e 2 fazem 6 que escrevendo debaixo das centenas, e assim teremos a nova 

soma, seiscentos e setenta e sete 677, igual as da soma.  (Livro de 

Apoim,1744 apud VALENTE, 2007, p.98).  

 A parte da aula ministrada por Alpoim era um ditado para que os alunos, como 

dito antes, a média de idade girava em torno de dezoito anos, ouvissem e escrevessem, 

não tendo nenhum compromisso com o que hoje se conhece como “rigor matemático”, a 

língua materna transformada em símbolos, como foi visto na aula acima. 

 No ensino de matemática militar, o professor tem a ideia de “soma” para ditar 

explicando o que seja. Na ausência do rigor matemático, está o desenvolvimento da 

escrita para os alunos, assim, para cada soma, reproduziam-se longuíssimos trechos 

escritos. “Outra inovação da escrita disciplinar se refere à correção desses elementos, à 

acumulação de documentos e sua seriação, à organização de campos comparativos que 

permitam classificar, formar categorias, estabelecer médias, fixar normas”. 

(FOUCAULT, 1987, p. 214) 

 Cabe observar sobre o tratado aritmético, é que o autor exigia como pré-

requisitos dos alunos para o desenvolvimento do conteúdo,  

[...] hum soldado destro, e experimentado no manejo da artilharia, que 

actualmente se occupa no seu ministério, observando as regras e preceitos da 

arte. O artilheiro deve saber absolutamente ler, escrever e contar muito bem 

(ALPOIM, 1744, p. 59, grafia da época. apud VALENTE, 2007).  

 Faziam os autores da época, ressaltando para os alunos a necessidade de decorar 

a tabuada. Chama a atenção ainda que, ao transmitir a definição de multiplicação, o 

autor lança mão da tabuada expressa de modo sintético como. 

[...] antes de entrar nesta operação de multiplicação é necessário advertir que, 

para multiplicar com maior facilidade, se deve saber de memória os produtos 

da multiplicação de caracteres até 10, como por exemplo: o que produz 7 por 

6, 5 por 8, 3 por 4, etc., isso escrito, para o que serve a tabuada seguinte... 

Porém antes de entrarmos nesta operação he necessário advertir, que para 

multiplicar com mayor facilidade, se deve saber de memória os productos da 

multiplicação dos caracteres até 10 [...] (ALPOIM, 1744, p. 13, grafia da 

época. Apud VALENTE,1999).
3
  

 

 As aulas de Alpoim seguiam a mesma forma de transmitir e, por muito tempo, 

as aulas de operações fundamentais, depois a de números quebrados, ou seja, as frações, 

finalizando com regras de três sempre perguntavam: “o que é? ” A explicação era ditada 

                                                             
3
 Só em meados do século XIX é que surge os livros tabuadas, em que elas aparecerão na forma “tabuada 

de 2, 3, ... 10”, desenhado de tabela única, chamado pelos antigos de “tabela de Pitágoras”. 



33 
 

de forma prática de como resolver os exercícios em que os alunos escreviam todos os 

passos. 

 As raízes do ensino de matemática no Brasil residem na educação militar, o 

país vivia o período regencial (1831-1840), quando não havia um imperador, mas havia 

vários movimentos separatistas. De 1837, ano de fundação do Colégio Pedro II, até 

1900 foram implantadas doze reformas educacionais em currículos e programas de 

ensino oriundos da França.  

O investimento no ensino se dá em 1720, na França, onde cria cinco escolas 

destinadas aos militares e oficiais e aspirantes ao corpo de artilharia daquele país, que 

teve origem na motivação devido a certo êxito obtido em estratégias bélicas do século 

XVII, tais modelos foram copiados por vários outros países, inclusive pelas escolas da 

colônia portuguesa. O Brasil o tinha como modelo disciplinar e dividia as aulas em 

teórica e prática, a primeira era feita pelo professor de matemática.  

 A propagação dos modelos das escolas militares propicia à população a 

publicação de vários cursos de matemática, já no século XVIII. As antigas aulas de 

matemática em forma de ditado das lições, como descritas, foram dando lugar ao uso de 

manuais, uma vez que não existiam livros que discorressem sobre os moldes necessário 

para suas aulas. Por isso, Alpoim escreveu, aqui no Brasil, os dois primeiros livros de 

matemática do país: Exame de Artilharia, em 1744, e o Exame de Bombardeiros, em 

1748.
4
. “Uma vez que os livros passavam por um rigoroso processo de   censura e os 

autores nem sempre podiam escrever tudo o que sabiam” (ALPOIN,1744 apud 

PIVA,2015) 

Contudo, as impressões de manuais foi um forte ganho financeiro para os 

autores-professores. Por outro lado, um professor chama a atenção de países como 

França, Espanha e Portugal, pela sua forma de conduzir as aulas, passando muitas vezes 

da teoria para a prática, e organizando o primeiro manual para o uso de artilharia. 

Impresso em 1725, o primeiro livro Novo curso de matemática para o gênero de 

artilharia”, que contém álgebra, aritmética, geometria plana e sólida, trigonometria e 

geometria prática, foram muito apreciados no início da formação dos cursos de 

engenharia no Brasil que garante a representação de um profissional ímpar. 

                                                             
4
 Segundo exame feito no livro, já em 1931, através da publicação feita pelo pesquisador, Duas charadas 

bibliográficas, o primeiro em Lisboa e a segunda em Madri.  
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 O segundo, Manual de bombardeio francês, feito para o combate, contém 

tábuas sistematizadas para descargas de fogo. Foi com essas obras que o professor 

Bernard Forest de Bélidor mesclou o científico, o pedagógico e o militar, e com sua 

aptidão pela matemática, introduziu suas obras na organização do exército português em 

1763, que, por estar ameaçado pelo exército espanhol, inspirou a formar oficiais 

portugueses para combater as forças inimigas. 

 Assim, foram adotados os livros de Bélidor, 1792, e o de Alpoim 

permanecendo ainda, trouxe a influência dessa corrente na Europa para o Brasil, trazida 

por militares portugueses e implantada nos primórdios da formação acadêmica e militar 

em engenharia no Brasil. 

 Destaca-se a contribuição de Bélidor nas engenharias civil e militar do século 

XVIII, cujas publicações foram referência em toda Europa, continha desde tabelas e 

cálculos estruturais até princípios de organização de trabalho, marcadas por 

contribuições militares e constavam os períodos de docência.  

Seus ensinamentos são utilizados até nos dias atuais, contribuindo assim para 

estudos técnicos e ergonômicos com preceitos de melhoria de trabalho. Estavam 

precárias as forças armadas da metrópole portuguesa a ponto de introduzir livros de 

fortificação e bombardeio de professores franceses, por extensão, as obras de renome 

foram autorizadas na colônia.  

 A Corte alertara, em 1767, sobre as novas lutas com os espanhóis no Rio 

Prata, e resolveu reforçar e cuidar melhor da defesa da Colônia, transformando as aulas 

de fortificação e de regimento de artilharia do Rio de Janeiro, além de enviar para o 

Brasil vários exemplares de Bélidor.  

As aulas ditadas, ministradas como eram feitas em Portugal, foram substituídas 

por instruções de doutrinas do referido autor francês; já em 1774, as aulas do regimento 

de artilharia do Rio de Janeiro são ampliadas e passam a incluir ensinamentos de 

arquitetura militar mudando seu nome para aula militar do regimento de artilharia do 

Rio de Janeiro, e para essa mudança, foi mandado, de Portugal para o Brasil, o professor 

e tenente-coronel Antônio Joaquim de Oliveira, tendo na bagagem didática, 

instrumentos de medidas: quadrantes de latão com suas caixas de madeira; pranchetas 

de madeira com suas alidades de latão; três círculos dimensórios, com suas caixas de 

madeira; bússolas, com caixas de madeira; níveis de ar, com suas caixas de madeira; 

níveis de madeira, para nivelar plataformas, com suas réguas; quatorze jogos do curso 
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de matemática de Bélidor; e um livro com único volume, intitulado A ciência da 

Engenharia, do mesmo autor.  

O livro foi aplicado às aulas em outra província, Recife, a fim de cobrir todo o 

território nacional, por volta de 1788, quando foi transformado em aula de fortificação 

que havia nesta data, pelo curso de matemática de Bélidor e Bézout, na Academia 

Militar.  

Ainda este curso no Recife, a adoção dos dois autores se dá porque é nessa 

fase, em 1786, na Corte, um coronel do Regimento de Artilharia da Corte de Lisboa 

pede à rainha, por questões políticas, que o curso de Bélidor fosse substituído pelo de 

Étienne Bézout, filho de aristocratas franceses, que se destacara se dedicando à escrita 

de livros de matemática. Como foi aceito o pedido, tornou-se um referencial do saber 

matemático em Portugal em todos os cursos com a matéria matemática. 

No Brasil, o livro que tinha sido adotado era o de Bélidor, mas na Província de 

Recife, foram adotados os livros dos dois autores, sendo a utilização da prática de 

geometria de Bélidor e a aritmética de Bézout. (TELES, 1984 apud VALENTE, 2007). 

O sucesso do livro era diferenciado pela sua estrutura dos conteúdos: 

 

1. Os números e as quatro operações fundamentais; 

2. Frações, e números complexos, assim chamados pelos múltiplos e 

submúltiplos da unidade; 

3. Raiz quadrada e cúbica; 

4. Razões, proporções e regra de três; 

5. Progressão aritmética e geométrica; 

6. Logaritmo. (VALENTE, 2007, p. 57) 

 

 O programa de ensino tinha como objeto e preocupação fundamental o cálculo 

numérico, os livros de aritmética eram definidos, nessa época, como manuais para a 

prática de calcular, por isso, estão assim dispostos, sempre dos mais elementares, as 

quatro operações, até os mais complexos, os logarítmicos.  

 Ao mesmo tempo, em 1792, é criado no Rio de Janeiro, como mencionado, a 

Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho para concluir os cursos completos 

estudavam-se os cincos livros de matemática, adotados, Geometria Prática de Bélidor e 

a aritmética de Bézout.  

Todo o conteúdo do livro é um roteiro de aula estruturado do seguinte modo: 

cada uma das suas partes tem um item inicial de definições e segue as proposições, que 

são teoremas demonstrados ou problemas resolvidos. Nas demonstrações, preocupa-se 

com a simplicidade e rapidez, o que se escreve como demonstração de teoremas se 
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transforma em aplicações numéricas e em construções geométricas. No entanto, o que 

interessava na época é que os alunos soubessem onde e como aplicar os teoremas, fosse 

nas demonstrações, nos exercícios resolvidos, fosse em situações práticas. 

 O curso de matemática do professor Bélidor trazia para o Brasil, uma forma de 

ensinar até hoje aplicada por professores militares, é composto de um único volume de 

656 páginas, com 32 planchas de desenho e dezenas de conteúdo denominados livros:  

1. Introdução à geometria; 

2. Razão, proporção, progressões, logaritmos, equações do 1º e 2º graus; 

3. Posição relativas de duas retas; 

4. Propriedades dos triângulos e dos paralelogramos; 

5. Propriedade do círculo; 

6. Polígono regular inscrito e circunscrito do círculo; 

7. Relação entre perímetro e área da figura semelhante; 

8. Área do volume do sólido; 

9. Seções cônicas; 

10. Trigonometria, retilínea e de nivelamento; 

11. Cálculos das medidas gerais; 

12. Aplicação geométrica à medida da área e volume; 

Uso de geometria no cálculo de área equivalente. (VALENTE, 2007, p.70) 

 

 O restante do assunto é composto pela física para a prática de guerra e o uso 

do compasso de proporções. A análise dos trezes livros iniciais mostra um texto 

didático, que serve de base para o desenvolvimento da matemática encontrada nos 

ensinos fundamental e médio da atualidade. Esses livros ainda tratam da “multiplicação 

longa”, conhecida como números complexos, que na época eram denominados números 

compostos de múltiplos e submúltiplos de uma unidade de medida, como, por exemplo: 

3h 10min e 25seg. 

 O modelo de ensino daquela época, objetivo desta pesquisa, é revelado nos 

ditados do professor Alpoim, nos trechos didáticos realizados pelos professores Bélidor 

e Bézout, assim aplicados no Brasil, por professores locais e até o século XIX, este 

curso era o que havia à disposição do ensino de matemática. 

 

 

1.3. A Inserção do ensino secundarista militar no Brasil 

 

 

 Após a chegada, no dia 7 de março de 1808, no Brasil, a família real chefiada 

pelo futuro D. João VI que, na ocasião governava com o título de Príncipe Regente, 

nomeou em 11 de março, na prática imediata, D. Rodrigo de Sousa Coutinho (1755-

1812), ministro da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Este 
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deu à Academia Real Militar a feição de um verdadeiro instituto científico, onde o 

eminente educador Laerte Ramos de Carvalho afirmou que não se limitaria a promover 

a reorganização dos estudos militares, em sequência às providências iniciadas na década 

de 70 do século anterior, organização de cursos em Recife e Salvador, em 1774 e 1778, 

respectivamente, e da Academia de Fortificação e Desenho, no Rio de Janeiro, em 1792.  

 A seu ver, concluiu-se, correspondia o empreendimento consubstanciava 

algumas das mais sábias diretrizes da política cultural de D. João VI. De fato, coube-lhe 

a missão de sistematizar o estudo da matemática e das ciências físicas, estruturando um 

núcleo destinado não só a acompanhar a evolução de tais estudos na Europa como 

também participar de seu desenvolvimento. 

 Aqui não interessa os fatos e consequências dos acontecimentos políticos no 

Brasil 1772 e 1808, pois as informações históricas foram registradas anteriormente, 

intitulado uma visão de qualidade e direcionamento da matemática de Portugal para o 

Brasil, com a criação da Academia Real Militar da Corte do Rio de Janeiro em 1808.  

Dentre os cursos da Academia, constavam o curso de matemática, que durava 

quatro anos e o militar, três anos. Foram transferidos todos os estudos matemáticos do 

Colégio Real dos Nobres para a Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra. 

A institucionalização do ensino militar superior no Brasil foi a partir dessa faculdade 

surgindo os cursos matemáticos ou de matemática das Academias Militares.  

 A Academia Real Militar mudou de nome quatro vezes, em resumo: Imperial 

Academia Militar, em 1822, Academia Militar da Corte, em 1832, Escola Militar em 

1840 e Escola Central, em 1858, esta não formava apenas oficiais do Exército, mas 

principalmente engenheiros, militares e civis, pois era a única escola de engenharia 

existente no Brasil. 

 Portanto, continuava não atendendo a demanda do país, pois não formava 

engenheiros civis e, naquela época, o país necessitava de engenheiros para o seu 

desenvolvimento, devido ao início das construções de estradas, portos, casas, prédios 

etc. Dessa forma, veio a ideia de se separar o ensino militar do ensino civil, criando-se 

um curso superior próprio de engenharia com disciplina de engenharia civil.  

O Decreto 2.116 de 1º de março de 1858 aprovou em seu art. 1º - A Escola 

Central teria três cursos: de matemática, de ciências físicas e naturais, onde se 

formavam bacharéis, eram ministradas as seguintes disciplinas: 

1º ano - Álgebra, Trigonometria Plana, Geometria Plana, Física 

Experimental, Meteorologia, Desenho Linear, Topográfico e Paisagem. 2 º 
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ano - Geometria Descritiva, Cálculo Diferencial e Integral, Cálculo das 

Probabilidades, das Variações e Diferenças Finitas, Químicas Desenho 

Descritivo e Topográfico.  

3º ano - Mecânica Racional e Aplicação às Máquinas em Geral, Máquina a 

Vapor e suas Aplicações, Mineralogia, Geologia e Desenho de Máquinas. 

4º ano - Trigonometria Esférica, Ótica, Astronomia, Geodésia, Botânica, 

Zoologia, Desenho Geográfico. (Cópia do Dec.Original. BRITO,2007). 

 A formação de engenheiros militares, daquela época, feitas nas escolas: 

Militar da Corte e de Aplicação do Exército, e o Curso de Infantaria e Cavalaria da 

Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, bem como a de oficiais em geral 

passaram a ser realizados na Escola Militar da Praia Vermelha, sendo depois, 

transferido para Realengo, Rio de Janeiro. O Decreto Imperial 5.600, de 25 de abril de 

1874, criou novos estatutos desligando-as das finalidades militares, transformando-a em 

Escola Politécnica, uma escola para ensino exclusivo de Engenharia Civil e subordinada 

a um Ministro Civil, a saber, Ministro Imperial.  

Art. 1 – A atual Escola Central passará a denominar-se Escola Politécnica e 

se comporá de um curso geral e dos seguintes cursos especiais: 1º Curso de 

Ciências Físicas e Naturais; 2º Curso de Ciências Físicas e Matemáticas; 3º 

Curso de Engenheiros Geógrafos; 4º Curso de Engenharia Civil; 5º Curso de 

Minas; 6º Curso de Artes e Manufaturas (cópia do Dec. Imperial, 1874, p.1)   

 

 Conjectura-se que este modelo de escola foi inspirado em escolas francesas. 

Tem-se especial interesse pelo Curso de Ciências Físicas e Matemáticas, sucessor do 

curso matemático da então Academia Real Militar. O curso citado tinha três anos de 

duração e foi mantido naquela instituição até 1896, onde se estudavam as seguintes 

disciplinas:  

Séries, Funções Elípticas, Cálculos Diferencial e Integral, Cálculo das 

Variações, das Diferenças e das Probabilidades, Aplicações às Tabuas de 

Mortalidade, aos Problemas de Juros Compostos, às Amortizações pelo 

Sistema de Price, aos Cálculos das Sociedades Tontinas e aos Seguros de 

Vida. (Cópia do Dec. Imperial, 1874, p.1, Arquivo Nacional)   

Desde o início da Academia Real Militar houve um conflito entre duas 

correntes de pensamento. A dos “culturalistas” e a dos “profissionalistas”, o primeiro 

estuda as ciências e a segunda a técnica militar, com o constante repontar da luta entre a 

teoria e a prática, entre a escola para doutores e a escola para soldados, entre 

prioridades: conceder às Matemáticas e Ciências Físicas ou à Tática, à Fortificação e 

aos exercícios militares. Ora predominam a militarização e o ensino mais diretamente 

ligado à profissão das armas, ora as preocupações matemáticas e científicas dão o tom, 

foram resumidos o ensino da matemática e o ensino matemática militar.  

Um breve resumo da vida militar se faz necessário, pois no período de 1831 a 

1850 ocorrem seis reformas curriculares na Academia. Na reforma de 1832 dá-se a 
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união da Imperial Academia Militar com a Academia dos Guardas-Marinhas. 

Estabelece-se o Curso de Pontes e Calçadas, embrião do Curso de Engenharia Civil no 

Brasil. Na reforma de 1833 separa-se os cursos das Academias Militar e de Marinha.  

 A agora Academia Militar do Império do Brasil prima por maior militarização 

e um regime disciplinar mais austero. No entanto, com a reforma de 1835 anulam-se em 

parte os avanços no sentido da militarização. Há um retorno aos estatutos de 1832. Já 

com a reforma de 1839, a mais radical do período, há uma preocupação com a 

militarização, dá-se ênfase ao ensino técnico-profissional baseado no modelo francês, 

reduz-se drasticamente o currículo científico, que até 1835 seguia basicamente o de 

1810, e passa-se a um currículo profissional. A Academia passa, então, a ser 

denominada Escola Militar.  

 A reforma de 1842, por sua vez, é um retorno ao modelo científico e 

praticamente anulam-se as mudanças no sentido da militarização. A reforma de 1845, 

no entanto, segue nessa mesma linha, com a novidade da instituição dos títulos de 

bacharel e doutor em Matemática. Como pano de fundo dessas idas e vindas 

curriculares e vida militar, da implantação de um regime mais militarizado, de um 

ensino mais voltado para a profissão das armas, observa-se o embate entre os 

profissionalistas e os culturalistas, estes últimos representados pelas lentes da 

Academia. O último período (1851-1874) corresponde à fase em que a Escola Militar 

foi desmembrada em duas, com a criação da escola de aplicação, pela reforma de 1855.  

 Com a escola de aplicação surge, de fato, uma verdadeira academia militar. A 

escola contempla as práticas, as rotinas, as normas disciplinares, os exercícios militares, 

e tudo o mais que se faz necessário à formação do oficial do Exército. Caberia à escola 

de aplicação a responsabilidade pela formação profissional, e à Escola Militar a 

responsabilidade pelo ensino das matemáticas e ciências, e a formação dos engenheiros 

militares voltado para a defesa. A reforma de 1855 mantém a mesma base curricular da 

reforma de 1845, mas a novidade nesse regulamento, é a criação da escola de aplicação, 

um estabelecimento do ensino preparatório, através das aulas preparatórias.  

“Pela reforma de 1858, a Escola Militar vai se denominar Escola Central. Com 

o ideal a partir de 1855, a Escola Militar, agora Escola Central, passa a se constituir 

num centro de altos estudos científicos e de formação de engenheiros. ” (Revista da 

SBC, 2003, nº 50). 
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 É criado oficialmente, pela reforma de 1858, o Curso de Engenharia Civil, fato 

de grande importância para a história da Engenharia no Brasil, como dito anteriormente. 

 Convém ressaltar que, na reforma de 1858, houve a instituição do Curso de 

Engenharia Civil, a regulamentação da profissão de engenheiro-geógrafo e a 

manutenção do currículo matemático nas mesmas bases do currículo anterior. O ensino 

militar começa a se afastar da Escola Central, num claro sinal da emancipação do ensino 

da engenharia civil da tutela do Exército. Na reforma de 1863 a Escola Central se 

desvincula ainda mais do ensino militar; criam-se as escolas preparatórias, para o ensino 

das doutrinas preparatórias; o currículo matemático se mantém nas mesmas bases do 

currículo anterior.  

Pela reforma de 1874, a Escola Central passa a se denominar Escola 

Politécnica, no Artigo 67 do Decreto Imperial concedeu na Escola Politécnica o grau de 

doutor em Ciências Físicas e Matemáticas e grau de doutor em Ciências Físicas e 

Naturais. Porém, o grau somente seria conferido a quem fosse bacharel e tivesse obtido 

aprovação plena em todas as cadeiras do curso que realizou. 

 Desse modo, o candidato estaria habilitado a concorrer ao grau após defender 

a sua tese e ser aprovado receberia o grau de doutor, conforme especificado, ficando a 

escola militar com toda a responsabilidade pela formação dos oficiais, tanto das 

matemáticas, ciências físicas e naturais, como da parte profissional, sob influência 

alemã. O Exército suspendeu a formação de engenheiros militares, previa-se a 

realização de cursos técnicos de artilharia e de engenharia realizados no estrangeiro. 

Numa segunda etapa, seria implantada uma escola militar tendo por instrutores os 

oficiais brasileiros formados no exterior. 

A Escola Politécnica, agora subordinada a um ministério civil, a partir de 1874 

caberia, a partir desse ano, o ensino da Engenharia Civil no Brasil. As disciplinas 

matemáticas da academia militar, se dividiriam em duas épocas, o da Academia Real 

Militar – 1810 e a Escola Militar – 1874. Já a Academia Real de Guardas-Marinhas 

funcionou no Mosteiro de São Bento de 1808 até 1832. Neste ano fundiu-se à Academia 

Real Militar, criada em 1810, para formar oficiais do Exército. Com esta união, passou a 

funcionar no Largo de São Francisco, na Capital, Rio de Janeiro, com o nome de 

Academia Militar e de Marinha.  

 Essa experiência durou até o ano seguinte, 1833, quando a academia retornou 

ao Mosteiro de São Bento, o currículo da academia militar e da Marinha superou em 
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muito, na extensão e na profundidade, os que se aplicavam nas escolas militares luso-

brasileiras. Até então, as matemáticas basicamente subsidiavam a aprendizagem dos 

assuntos militares, de acordo com o espírito da reforma pombalina, que discute 

a relação direta entre a expulsão dos jesuítas e a necessidade da implantação de um 

novo modelo educacional no Brasil, o qual não será analisado. 

 O “Curso Matemático” da academia Real militar supera em extensão os da 

Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra e da Academia Real da Marinha, 

de Lisboa. O currículo facultava uma cultura científica considerada necessária e 

importante, a inspiração para a elaboração do currículo da academia se encontra na 

Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, na Academia Real da Marinha e 

na Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho, à parte profissional. 

 Os estatutos da academia Real militar refletem influências vindas da reforma 

pombalina. “São naturais tais influências, já que D. Rodrigo de Sousa Coutinho era 

sobrinho do Marquês de Pombal por quem estava sendo preparado para assumir um 

ministério do Príncipe D. José, tendo estudado no Colégio Real dos Nobres e na 

Universidade de Coimbra” (MORMELLO,2011). 

 Com exceção da reforma radical de 1839, as demais não causaram grandes 

modificações no currículo da academia militar, que chega a 1874 com um currículo de 

matemática tão, ou mais extenso que o de 1810, mesmo tendo perdido o ensino de 

matemática no curso de Engenharia Civil e o curso ter sofrido uma redução para cinco 

anos.  

Outrossim, se o programa se manteve basicamente nos moldes dos programas 

anteriores, duas hipóteses podem ser levantadas: “a corrente “culturalista” impõe 

novamente o currículo científico, apesar da militarização da Academia, ou, as 

preocupações dos “profissionalistas”: “estavam voltadas principalmente para a questão 

da militarização da academia e o problema curricular era mote apenas para alimentar 

divergências” (MORMELLO,2011). 

Em suma, houve, em primeiro lugar, uma educação tipicamente brasileira, de 

uma sociedade de classe, formada a princípio pela Igreja Católica, dominando em uma 

sociedade pouca complexa e com a ausência do Estado, entre 1549 a 1749, ficando a 

cargo dos jesuítas, que após a reforma pombalina, em 1749, ficou a cargo do Estado 

com instituições aplicando as aulas régias, período em que a educação tinha uma função 

específica, ensinar educando para o poder (o Autor). Mantendo a importância da 
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política, pode-se destacar duas instituições: o Colégio Pedro II (1837) e a Escola Militar 

de Praia Vermelha (1874), ambos tinham a função de formarem pessoas líderes na vida 

política e militar. 

 O surgimento dos colégios militares secundarista, no qual se quer chegar, se 

deu no Brasil colonial, como mencionado, com a vinda da Corte portuguesa, cuja 

grande preocupação passou a ser a defesa do território, com isso, havia necessidade de 

formar oficiais capacitados para liderar homens com autoridade e conhecimento técnico 

profissional. “Estes oficiais passariam a ser a peça chave na nova estrutura militar a ser 

montada, com base na disciplina, na instrução e na lealdade à coroa portuguesa” 

(MORMELLO, 2011).  

Esta revisão bibliográfica foi analisada pelas revistas da AMAN, e SBC e tese 

de mestrado (MORMELLO, 2011), a construção de um sistema de ensino secundário 

militar, porém, foi um longo processo entrelaçado com questões políticas, diplomáticas, 

econômicas e históricas da complexa construção do Estado brasileiro. 

 Assim, em mais um ato de patriótico e humanitário, Duque de Caxias, propõe 

em 1853 a criação de um colégio militar de nível secundário, que amparasse os órfão e 

os filhos de soldados que morreram ou viessem a morrer, ou se inutilizassem na defesa 

da independência, da honra nacional e das instituições; como não houve êxito em sua 

primeira tentativa, Caxias propôs novamente, em 1862, a criação do colégio militar de 

fortaleza de São João, na Urca, Rio de Janeiro, pois já existia, desde 1855 na 

dependências do Forte, entre o Morro Cara de Cão e o Morro do Pão de Açúcar, uma 

escola secundarista do Exército, embrião da Escola Militar, a ser edificado em outro 

local, mas a indiferença, principalmente, do Imperador, que era filósofo e antimilitarista, 

não permitiu mais uma vez.  

 Quando Thomaz José Coelho de Almeida assume o cargo de Ministro da 

Guerra, em 10 de maio de 1888, época em que Caxias deixou o comando do Exército e 

elegeu-se Senador do Império, representando o Pais (na época) e não o Estado (atual), 

junto com o detentor da pasta de ministro decidem, na original casa centenária de 

Thomaz Coelho, fundar o Colégio Militar do Rio de Janeiro, em 1889, para amparar os 

órfãos dos combatentes da Guerra do Paraguai, com sua fundação, iniciando o processo 

de mudanças no ensino militar brasileiro rumo ao ensino secundarista profissional e 

distanciando da realidade social e política do país. 
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 Apaziguando os pedidos cria em 6 de abril de 1889, pelo regimento interno, o 

Decreto Imperial nº 10.202, dando início aos trabalhos, com a contratação de 

professores e nomeação de militares, pauta-se pela busca de procedimentos, cujo o 

objetivo é o resultado de uma educação eficiente, isto é, como a capacidade 

transformadora da escola sobre seus alunos, no sentido de propor para a sociedade um 

ensino eficaz, matriculando quarenta e quatro alunos, entre os quais o filho do Visconde 

de Ouro Preto, Chefe do Gabinete do Ministro Thomaz Coelho. 

O Colégio Militar do Rio de Janeiro funcionava em regime de internato e 

externato, em 6 de maio daquele ano teve início a primeira aula, ministrada pelo 

Professor de história Francisco Inácio Marcondes, mas as  aulas de matemática 

ministradas no Colégio Militar, teve fundamentação nas aulas que eram ministradas na 

academia militar do Rio de Janeiro – desde de 1810, “de caráter utilitarista e 

cientificista, tendo como matemática a disciplina principal e voltada para as ciências 

experimentais, entretanto, a referência fundamental para o positivista é de August Conte 

(1789-1857), um filósofo francês de formação politécnica, professor de matemática e 

escritor” ( MOTTA,2011).  

Essas mudanças no ensino refletiam uma tendência reformista para ampliar e 

diversificar o ensino militar, cuja difusão não se limitaria ao número de unidades 

escolares militares, mas também assumiria outra face, atribuindo ao Exército o papel de 

promover o ensino secundário aos jovens que quisessem seguir carreiras das armas, em 

uma qualificação do seu efetivo, além da ação pessoal de alguns positivistas nos 

diversos estabelecimentos de ensino, com destaque para a Escola Politécnica, Colégio 

Pedro II, Escola Naval do Rio de Janeiro, Escola de Medicina, Escola Livre de Direito 

do Rio de Janeiro e Instituto Lafayete, encontra-se a influência do Positivismo também 

nas reformas de ensino elaboradas por Benjamin Constant, em 1890, e pelo Ministro 

Rivadavia Correia, em 1911. 

 A Reforma Benjamin Constant rompe com a tradição humanista clássica e a 

substitui pela científica, de acordo com a ordenação positivista de Conte (Matemática, 

Astronomia, Física, Química, Biologia, Sociologia e Moral). Entretanto, não foram 

eliminadas as disciplinas tradicionais (Latim e Grego), apenas se acrescentou ao 

currículo anterior o estudo das disciplinas científicas, tornando o ensino secundário 

ainda mais enciclopédico. Os princípios orientadores da Reforma foram a liberdade, a 

laicidade do ensino e a gratuidade da escola primária. Além disso, pretendia tornar o 
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ensino secundário formador para ao ensino superior e não apenas destinado à 

preparação do militar.  

 No que diz respeito ao conteúdo ministrado, sempre procurou um ensino com 

alto nível de abstração, qualidade do colégio militar, na formação das suas aulas 

regulares com um currículo abrangente, sempre diferenciando, acrescentando mais 

conteúdo, a fim de alcançar um conteúdo de sequência crescente de ensino: “aritmética; 

português; desenho; geometria; álgebra; trigonometria; noção de astronomia; física; 

química; mecânica; topografia; inglês; francês; alemão e latim” (COSTA e CUNHA, 

2011, p. 5). 

             Uma parte do ensino era de cunho prático; e o ensino do curso secundário, 

equivalente ao fundamental de hoje, era concluído em cinco anos, mas a definição dos 

conteúdos de matemática das escolas secundárias da época era abrangente por serem 

planejados, criados, oriundos das formações das academias militares, pois tinham como 

origem os livros adotados pelas instituições, as aulas de Alpoim, os livros de Bélidor e 

Bézout, aqueles Professores comentados anteriormente, mas não havia técnicas de 

ensino, como dito anteriormente. 

              Contudo com as instalações no Brasil das academias das Guardas-Marinhas e 

Real Militar, organiza-se um ensino e surge os primeiros programas, os programas estão 

atrelados as normas de matemática, como uma sequência lógica de uma construção 

crescente de abstração, e o ensino por técnicas em disciplinas militares, isso acontecia 

também, com a matemática.  

 Com as escritas relatadas em livros do século XIX, que algo estava se 

passando, nas duas academias brasileira, com relação ao ensino de matemática; 

acontecia que enquanto na academia Real militar vai se transformando em curso 

superior de matemática, sendo colocado no programa o cálculo diferencial, a academia 

Real das guardas-marinhas vai se construindo um curso de nível secundário, pois a aula 

não saia da introdução, exemplo de como chegou nesse território. 

 Com esse novo formato a academia real militar vai se separando aos poucos o 

curso superior, colocando conteúdos elementares a ser vistos nos cursos preparatórios e 

dividindo, na própria academia, a divisão dos alunos, do curso superior e do ensino 

secundário, por outro lado, a academia Real das guardas-marinhas permanece com o 

mesmo programa de quando foi feita, nas aulas de matemática do curso de Bézout. 
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 Assim vão se caracterizando os colégios de ensino secundário; assim sendo as 

duas academias de ensino no Brasil, academia Real militar e a academia Real de 

guardas marinho, foram transferidos, também, os métodos daqueles professores e livros 

de matemática para o ensino secundaristas, dos Liceus e preparatórios das academias. 

Facilitando a separação dos conteúdos, o superior do secundário, neste, 

adotando como padrão as quatro operações fundamentais da aritmética, solidificando-se 

o estudo e o conteúdo de nível médio elementar, contudo, essas contribuições foram 

essências das academias brasileiras para a chamada matemática escolar secundária. 

Portanto, é no interior dos cursos técnicos militares que vai se construindo o rol de 

conteúdo da matemática escolar secundária que está presente nos liceus e preparatórios 

do século XIX.  

 A reforma de Benjamin Constant, de 1890, tinha como objetivo, de cunho 

social e cultural, a universalização do ensino primário no Brasi1 do século XIX, outro 

objetivo seria a padronização do ensino primário com o conteúdo nacional, a fim de 

atender o maior número de crianças alfabetizados possíveis, pois entre os anos de1837 – 

1890, o ensino eram destinados as classes mais elitizadas do Brasil império, mesmo 

com a formação das escolas secundárias, propondo na primeira linha um ensino público 

gratuito, o ensino nas escolas de formação religiosas, eram pagas e tinha cunho de forte 

inspiração positivista, muito presente nos programas oficiais de ensino, tinha uma 

perspectiva reducionistas, classificando os alunos em bons ou más, motivado pelo 

descontentamento no meio militar, que culminou em proposta desmanche da reforma. 

 No entanto naquela mesma época, era muito a procura de alunos e seus 

responsáveis, para matricula-se no colégio militar, devido a sua profissionalização das 

armas, contestado pela reforma, por ser muito teórico; que mesmo estipulado em 

duzentos alunos, era enorme os números de inscritos, logo a procura pelo colégio iria de 

encontro ao que a reforma de Bejaminn Constant, pois “prova a grande aceitação que 

tem tido este estabelecimento de ensino” – [relatório do Ministro da Guerra- 1889, 

arquivo nacional,2013]. 

 No entanto, já naquele tempo vislumbrava a possibilidade de expansão do 

ensino secundário militar, que pela grande influência de pedidos de matricula, todos os 

anos; o fato de não discriminarem as profissões dos pais de alunos civis, denotando o 

caráter preparatório impresso pela instituição e o que era dirigido o ensino ali 

ministrado. 
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Os alunos concluídos até 1919, teve uma maior procura pela carreira militar do 

exército, tanto filhos de civis, quanto de militares, aqueles que não tomaria a carreira 

militar, pertencia ao grupo de contribuintes, que efetivamente fazia parte de uma 

minoria da classe emigrante de Portugal; assim como, ficou constatado que a inserção 

do método intuitivo para essa reforma, foi disseminado por Rui Barbosa onde pregava 

que o ensino vinculam-se ao declínio do ensino escolástico e à ascensão dos preceitos 

da pedagogia moderna aplicado nas classes populares e quando foi traduzida para o 

Português o manual Alisson Calkim, denominando “Primeiras lições de coisas” 

publicado em 1886, apresentando assim, uma nova maneira de ensinar na educação 

primária, destacando os benefícios dos métodos intuitivos”(SILVA; MACHADO, 

2014).  

 O antigo método de ensino positivista não foi abandonado, em resposta a 

acontecimentos históricos das guerras, revoluções, e trouxe para o Brasil as novas 

formas de ensino observáveis de fenômenos concretos, dando as ideias das construções 

do conhecimento pela apreensão empírica do mundo, buscando descobrir as leis gerais 

que regem os fenômenos observáveis, dessa forma, naquele momento, como os 

professores militares, construiu o cenário para um ensino de artilharia e construções de 

Fortes, não poderiam abandonar, por simples decreto, mas teriam que fosse mudado aos 

poucos.  

 Neste cenário, o ensino militar, era sempre preiteado pela sua criação, e 

expansão, a tendência da situação mencionada no ofício militar, como foi criada e ainda, 

sendo favorável o ministro da guerra, já no século XX, coronel Hermes da Fonseca, 

depois Presidente da República de 1910 a 1914, a expansão de uma rede de ensino 

secundário a cargo do exército; em reação contrária aos novos estabelecimentos, 

aconteciam, quando apresentaram os orçamentos de 1915 -1916, foram apresentadas 

emendas visando a extinção dos três colégios existentes, mas nenhum dos manifesto 

pela extinção houve êxito, pois o ministro da guerra e o senado eram contra, e realmente 

não teve como acabar com as Instituições que formou o ensino brasileiro e a introdução 

do ensino de matemática. 

 Só em 1912 depois de muitos movimentos pró ensino militar, o Senador Pires 

Ferreira, obtém aprovação no legislativo com a criação, no mesmo ano, o colégio militar 

de Porto Alegre, onde funcionava a extinta escola de guerra do Rio Grande do Sul, e o 

colégio de Minas Gerais, na ocasião onde funcionava uma filial do Colégio Abílio, 
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educandário pertencente ao Barão de Macaúbas ( Abílio Cezar Borges ), mas somente 

em 1919 é estabelecido o colégio militar de Fortaleza, no extinto prédio onde 

funcionava a escola militar do Exército, para fazer um projeto regulamentando os 

Colégios Militares do Ceará e Porto Alegre, a atender as mesmas condições do Colégio 

Militar do Rio de Janeiro. 

 Mas uma outra corrente de parlamentares se o posicionou, outra vez, em 

relação a expansão dos colégios militares, chegando a extinção do colégio militar de 

Barbacena, Minas Gerais, em 1926; mas nos anos 50, um aluno que concluiu em 1910, 

ingressando na escola de guerra, e foi Ministro da guerra, Henrique Teixeira Lott, 

defendeu uma nova expansão do ensino militar, quando foram estabelecidos mais 

quatro colégios, em Belo Horizonte, Salvador, Curitiba e Recife. 

 Assim o ensino nos colégios militares, teve mais um caráter preparatório, onde 

essas Instituições selecionam bons alunos, acostumado com disciplinas difíceis, 

valorizados pela ordem e atendendo a modernização do curso; a educação dos colégios 

do exército, promovendo a gestão de conhecimento proporcionando a aprendizagem, 

tornou ainda mais forte a educação no Brasil, criando, no século passado os colégios do 

Exército e colégios das forças Auxiliares das forças armadas. 

 É com essa determinação, que são evidenciadas a visível expansão do ensino 

secundário militar, os vários colégios em todo Brasil, com programas de ensino 

arrojado, inclusive copiando as suas formas de ensino as escolas de aplicações, Escolas 

de referências das universidades, e colégios da polícia militar, motivo da continuação da 

pesquisa, os ensinos de qualidade das escolas públicas. 

 

                 1.3.1 A Formação dos Colégios do Exército, Colégios da Polícia Militar e as 

diversas mudanças do ensino de matemática. 

 
Segundo um professor do CPMPE, “A escola não forma para um paraíso ou 

para uma sociedade idealizada, mas para um meio no qual a concorrência no mercado 

de trabalho já é uma constante; o sucesso passa a existir nos meios educacionais através 

dessa visão”, colocada para os alunos do colégio da polícia militar, como boas-vindas 

no início do ano letivo, na “parada matinal” formatura, antes de adentrar nas salas de 

aulas, todos os dias uma realidade.  

 Na atualidade, significa aprovação nas melhores escolas superiores, neste 

contexto, aumentaram o número de colégios militares do país, atualmente existem doze 
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coordenados pelas Forças Armadas, e outros vinte, nos Estados, administrados pelas 

forças auxiliares, Polícias Militares. 

A disciplina como postura, obediência, boa aparência, somada aos esportes 

olímpicos, à forma de tratamentos com os superiores e seus pares, assim 

como, a contratação de um corpo docente selecionado, valorizando o 

licenciado em ensino e educação, altamente aprimorado e orientado por uma 

equipe educacional, conduz os colégios militares à frente de todas as 

aprovações dos seus alunos em diversos concursos nacionais e internacionais. 

(Chefe da STE CPMPE). 

Essas normas reforça o entendimento de que algumas mudanças no citado 

colégio trouxeram benefícios, somados aos fazerem pedagógicos e, consequentemente, 

à qualidade do ensino do CPM, reafirmando sua aquiescência acerca de tais rumos 

tomados. 

Para que se possa entender o pormenor que motivou a criação dos colégios 

militares e o ensino militar no Brasil, foi preciso aprofundar na história da formação dos 

conteúdos, das guerras e a história do ensino, mas as passagens dos momentos 

históricos que abalaram a sociedade brasileira, como a guerra do Paraguai, a Abolição 

da Escravatura, o fim do regime monárquico, a Proclamação da República, o Estado 

Novo, a Ditadura Militar, a entrada feminina nas Forças Armadas, por fim, a política 

que  desestabiliza, a economia, a educação e o social, dentre outros. 

O colégio de ensino militar, a princípio, era resistente, as mudanças, por isso, 

elencam-se a seguir, de maneira resumida, como foi essa ida e vinda dos ensinos 

militares.  

 O Colégio Militar de Belo Horizonte (CMBH) foi uma aspiração que surgiu da 

grata lembrança do Colégio Militar de Barbacena, criado em 1912 e extinto no fim do 

ano de 1925. No transcurso dos trinta anos que se seguiram à extinção do sempre 

lembrado educandário barbacenense, com a persistência dos “pupilos do Exército”. Em 

31 de março de 1955, o governador Clóvis Salgado proclamou, no seu discurso de 

posse, o propósito de trabalhar pela recriação do Colégio Militar em Minas Gerais que 

ia ao encontro do programa do ministro da Guerra, General Teixeira Lott. Já em 4 de 

julho de 1955, o presidente da Assembleia Legislativa encaminhava ao ministro da 

Guerra a Indicação nº 200, em que era sugerida a possibilidade de se organizar, em Belo 

Horizonte, um Colégio Militar, “a fim de possibilitar aos mineiros rápido ingresso nas 

fileiras do Exército Nacional”. 
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No dia 12 de setembro de 1955, o Presidente da República, Café Filho, assinava o 

Decreto nº 37.879, que criou o Colégio Militar de Belo Horizonte. De acordo com o 

Decreto de criação, o Colégio seria instalado no prédio destinado ao Centro de 

Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), no bairro da Pampulha. (DEPA, 2012, 

história CMBH) 

 Provisoriamente, funcionou no edifício antes usado pelo Colégio Estadual de 

Minas Gerais, localizado na Avenida Augusto de Lima, próximo ao centro da cidade, 

até o término das obras na Pampulha. A inauguração e o início das aulas realizaram-se a 

21 de abril de 1956, cuja solenidade contou com a presença do governador José 

Francisco Bias Fortes, do general Henrique Teixeira Lott, ministro da Guerra; do 

Doutor Clovis Salgado, ministro da Educação e Cultura; do arcebispo Metropolitano, 

Dom Antônio dos Santos Cabral; do prefeito de Belo Horizonte, Celso Mello Azevedo, 

entre outras autoridades civis e militares. Com a conclusão das obras, em fins de 1959, 

finalmente foi possível o funcionamento do Colégio, totalmente reunido na Pampulha, a 

partir de 1960 (DEPA, 2012, história CMBH) 

 O Colégio Militar de Fortaleza (CMF). Surgiu a partir do ano de 1877, 

assinalado na história cearense pela maior seca registrada até então pela memória das 

populações. Governava o Estado o presidente da província, o desembargador Caetano 

Estelita, designado para a função pelo Gabinete Conservador de 25 de junho de 1875, 

presidido por Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias.   

 Lei nº 2.152, de 10/08/1889, determinava que os flagelados da seca, não só 

recebesse donativos, mas fabricasse tijolos e telhas, para emprega-los, foi então que o 

bispo da Diocese do Ceará construísse um Asilo de Mendicidade para ampara-los. Pou-

cos meses depois, já na República, o Decreto nº 4, de 24/02/1890, revogou a citada lei e 

restituiu o prédio ao Patrimônio do Estado do Ceará, que não o utilizou até 1892, 

praticamente abandonado. Em 17 de março daquele ano, o vice-presidente do Estado, 

capitão Benjamin Barroso, telegrafava ao Presidente da República Floriano Peixoto, 

oferecendo-o para sede da Escola Militar, feitas as reformas e adaptações necessárias, 

aliás já projetadas e orçadas pelo coronel Carlos Eduardo Saulnier de Pierrelevée, 

diretor das Obras Militares, condicionando-se a oferta ao funcionamento ali da Escola 

Militar. Em 1897, com a extinção da escola militar, retorna o imóvel à posse do Estado 

Ceará. 

             Pela Lei nº 1.931, de 05/11/1921, o poder Legislativo Estadual transferiu em 
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definitivo para o Ministério da Guerra o velho casarão do Outeiro, onde já vinha 

funcionando desde 1919 o Colégio Militar do Ceará. Numerosas modificações, obras 

novas e ampliações foram feitas ao longo do tempo pelos estabelecimentos de ensino 

que ali funcionaram, destacadamente pelo antigo Colégio Militar do Ceará, o atual 

Colégio Militar de Fortaleza (CMF) (DEPA, 2012, história CMF). 

            A história do Colégio Militar de Curitiba (CMPR) surgiu nos anos 50, o 

governador do Estado do Paraná, interessado em instituir um colégio no Estado, 

alinhou-se a representantes do Exército para a viabilização do seu projeto, e em 15 de 

dezembro de 1958 foi criado o Colégio Militar de Curitiba (CMPR), com sede oficial no 

antigo Parque de Exposições, localizado no bairro do Tarumã. Em 21 de abril de 1959, 

após as adequações nas instalações iniciaram-se as atividades com 53 alunos. Desde sua 

criação o Colégio Militar de Curitiba manteve a tradição dos primeiros colégios 

militares e, como um colégio conceituado, primando pela disciplina, camaradagem, 

espírito de equipe e companheirismo, formou milhares de estudantes, dentre os quais 

muitos se destacaram na sociedade. 

 Durante trinta anos, o Colégio Militar de Curitiba destinou suas vagas da 5ª série 

do Ensino Fundamental ao 3ª ano do Ensino Médio, para meninos, sendo que parte 

deles estudava em regime de internato. Em 1988 reestruturações na política das Forças 

Armadas ocasionou o fechamento do Colégio Militar de Curitiba. Após cinco anos, no 

dia 16 de dezembro de 1993, foi assinada a Portaria Ministerial nº 690, de 17 de 

dezembro de 1993, pelo ministro do Exército, Zenildo Zoroastro de Lucena, 

determinando a reabertura do Colégio. O ano de 1994 foi dedicado às reformas das 

instalações, planos de ensino e seleção de professores e funcionários. 

 No dia 21 de abril de 1995, o Colégio Militar de Curitiba reiniciou uma nova 

fase em sua história, com a abertura dos portões para alunos das 5ª e 6ª séries do Ensino 

Fundamental e 1ª série do Ensino Médio, selecionados por meio de concurso, o qual 

passou a admitir, também meninas. Muitas foram as dificuldades, mas o Colégio Militar 

de Curitiba (CMC) acompanhou a evolução do sistema de ensino, atualizou-se e, hoje, 

volta a integrar-se entre as melhores instituições de ensino. (DEPA, 2012, história 

CMC). 

 Já o Colégio Militar de Porto Alegre (CMPA) foi criado pelo Decreto nº 9.397, 

de 28 de fevereiro de 1912, sendo Presidente da República o marechal Hermes 

Rodrigues da Fonseca e ministro da Guerra, o general de divisão Adolfo da Fontoura 
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Menna Barreto. O aniversário é comemorado em 22 de março por ser a data em que 

houve a primeira aula. 

O prédio em que funciona faz parte do patrimônio histórico da cidade de Porto 

Alegre desde sua fundação em 1872. 

A arquitetura que o caracteriza, onde predomina o estilo neoclássico, mudou 

a "fisionomia" da várzea onde foi construído, criando um espaço onde 

questões ligadas ao ensino e à vida da cidade, do Estado e do Brasil foram 

intensamente vividas por aqueles que circulavam pelas arcadas do "Velho 

Casarão da Várzea". Constituído, inicialmente, de um quadrilátero térreo e 

cinco “castelos” de dois pisos, o prédio foi aumentado de um piso em três 

fases distintas: 1914/15, 1936/37 e 1969/70. As estátuas de Marte/Ares (deus 

da guerra) e Minerva/Atena (deusa guerreira da sabedoria), existentes no seu 

frontispício, são as maiores estátuas de adorno de Porto Alegre e foram 

colocadas quando da primeira ampliação em 1914/15. O torreão existente 

sobre o Salão Nobre do CMPA é chamado de torre-lanterna, ou simplesmente 

de lanterna, tendo sido colocado para simbolizar "a lanterna do saber com 

que os antigos Mestres conduziam seus discípulos pelas trevas da 

ignorância". A iluminação colocada em fins de 2006, ressaltando a lanterna, 

os deuses e a Bandeira Nacional, tornou-se um espetáculo noturno na cidade. 

(CMPA, 2012, p.1) 

Várias instituições de ensino funcionaram no edifício da atual Avenida José 

Bonifácio: a Escola Militar da Província do RS (1883-88), a Escola Militar do Rio 

Grande do Sul (1889-1898), a Escola Preparatória e de Táctica (1898 e 1903-05), a 

Escola de Guerra (1906-11), o Colégio Militar de Porto Alegre (1912-1938), a Escola 

Preparatória de Porto Alegre (1939-61) e, novamente, o Colégio Militar de Porto 

Alegre, desde 1962. 

           É necessário esclarecer que as origens da Escola Militar remontam ao ano de 

1851, quando foi criado o Curso de Infantaria e Cavalaria da Província de São Pedro do 

Rio Grande do Sul. Esta escola passou por várias denominações e sedes provisórias, até 

se fixar no local então conhecido como Várzea, Campos da Várzea, Várzea do Portão 

ou Potreiro da Várzea. (DEPA, 2012, história CMPA). 

Durante essas várias fases, a contribuição de alunos e professores à comunidade 

rio-grandense foi intensa. Dos primórdios da antiga Escola Militar até o ano de 1911, 

pode-se destacar a atuação de várias personagens dessa instituição nas mais diferentes 

áreas. 

Nas décadas de 70 e 80 do Século XIX, alunos, professores e instrutores da 

escola militar, direta ou indiretamente tiveram participação ativa em questões ligadas à 

abolição da escravatura e à proclamação da república. Entre estes, mencionam-se: mal. 

José Antônio Corrêa da Câmara (redator da Lei Áurea), cel. Fernando Setembrino de 

Carvalho, cel. José Simeão de Oliveira, cel. Dionísio Evangelista de Castro Cerqueira, 
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ten. cel. Joaquim de Salles Torres Homem, maj. Ernesto Augusto da Cunha Mattos, 

maj. Frederico Sólon de Sampaio Ribeiro e cap. Adolfo da Fontoura Menna Barreto. 

Professores da escola militar como Antônio Augusto de Arruda, Henrique 

Martins e Lannes de Lima Costa foram precursores na publicação de livros didáticos, 

nas disciplinas de filosofia, matemática e engenharia, na década de oitenta do século 

XIX. 

           Também na área da educação, é impossível deixar de mencionar a relevante 

atuação do capitão João José Pereira Parobé, professor da Escola Militar do Rio Grande 

do Sul. Além de ter sido deputado estadual e secretário de obras do Rio Grande do Sul, 

esteve diretamente ligado à fundação da Escola de Engenharia em 1896, precursora da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde foi diretor por dezessete 

anos. O cap. Parobé também foi o fundador do Colégio Júlio de Castilhos, da escola 

técnica que hoje leva seu nome e de vários dos institutos da atual UFRGS. A sua 

colaboração intelectual para a educação do Rio Grande do Sul. Da Escola Militar do Rio 

Grande do Sul também saíram, em 1896, os cinco tenentes professores que fundaram a 

Escola de Engenharia. De maneira semelhante, o primeiro reitor da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) (anteriormente também reitor 

da UFRGS), Armando Pereira da Câmara, foi aluno do CMPA. 

Ainda no campo da Educação, é lícito ressaltar que a Escola Militar foi o 

primeiro curso de ensino superior do Estado e que contribui de forma decisiva, através 

de seus fundadores e primeiros professores, para a criação e a evolução da UFRGS. 

Nos campos do tradicionalismo e da etnografia, é notória a participação do 

major João Cezimbra Jacques, instrutor da Escola Militar, idealizador e fundador do 

Grêmio Gaúcho em 1898, primeira entidade destinada ao estudo e ao culto das tradições 

rio-grandenses, motivo pelo qual foi consagrado como patrono do tradicionalismo 

gaúcho. Cezimbra Jacques, autor de dezesseis livros que variaram entre a etnografia, 

antropologia, política e linguística, produziu, ainda em 1883, a obra Ensaio sobre os 

Costumes do Rio Grande do Sul, estudo pioneiro sobre o assunto e base fundamental 

para aqueles que se dedicam a hoje estudar e pesquisar a etnografia gaúcha.
5
  

 Também deve ser lembrado o 1º tenente Otávio Francisco da Rocha, outro aluno 

e professor da Escola Militar, que se destacou na administração pública como 

                                                             
5
 Casarão da Várzea reivindica ser o berço do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG). Para continuar 

o culto às tradições gaúchas e honrar a memória do maj. João Cezimbra Jacques, em 1985, sob a 

inspiração do então capitão e tradicionalista Ivo Benfatto foi fundado o CTG Potreiro da Várzea. 
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intendente de Porto Alegre, sendo dele os primeiros trabalhos de urbanização do Parque 

Farroupilha. Pelo local transitaram, como alunos, oficiais ou praças, oito presidentes da 

república (João de Deus Menna Barreto, Getúlio Dornelles Vargas, Eurico Gaspar 

Dutra, Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio 

Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Baptista de Oliveira Figueiredo), o que o fez 

ser alcunhado como "Colégio dos Presidentes", além de um primeiro-ministro 

(Francisco de Paula Brochado da Rocha), um vice-presidente (Adalberto Pereira dos 

Santos), vários heróis militares brasileiros (mal. Câmara, cel. Plácido de Castro, mal. 

Mascarenhas de Morais, gen. Góes Monteiro, mal. João N. M. Mallet e outros), vários 

ministros, governadores e ocupantes de outros altos cargos políticos, um elevado 

número de oficiais-generais e outros militares de destaque (DEPA, 2012, história 

CMPA). 

Pode-se se citar também eminências da vida civil em todos os campos do 

conhecimento, como o poeta Mário Quintana,
6
 o artista plástico Vasco Prado, o escritor 

e advogado Darcy Pereira de Azambuja, os ex-reitores da UFRGS Armando Pereira da 

Câmara e José Carlos Ferraz Hennemann, o presidente da Intel/Brasil Oscar Vaz Clarke 

e o vice-presidente mundial do Google Nélson Mendonça Mattos. 

Foi igualmente importante a contribuição da escola militar na vida cultural da 

cidade, por intermédio da circulação de revistas e pequenos jornais de estudantes, como 

A Luz, Ocidente, A Cruzada e, a mais importante delas, a Hyloea (ou Hileia). Além de 

estar vinculada à fundação da UFRGS e ao culto das tradições gaúchas, está ao 

nascimento do futebol e do ensino esportivo no Rio Grande do Sul. Em 1910, quando da 

criação da Liga de Futebol de Porto Alegre, o primeiro campeão da cidade foi o Militar 

Football Club, time dos alunos da Escola de Guerra, então sediada no Casarão da 

Várzea.
7
  

 O Estádio Ramiro Souto, hoje situado no lado norte do Parque Farroupilha, foi 

construído em 1936 pelo CMPA, aproveitando instalações da Exposição Farroupilha de 

1935. Esse estádio, com capacidade para cinco mil pessoas sentadas, era considerado o 

                                                             
6 É relevante ressaltar que a primeira publicação das poesias de Mário Quintana e das gravuras de Vasco 

Prado foi feita nas páginas da revista Hyloea, em 1922 e 1933, respectivamente. A Hyloea - revista 

literária fundada em 1922 pelos alunos integrantes da então Sociedade Cívica e Literária - é até hoje 

publicada pelo CMPA. 
7
 Foi contra este mesmo time que o Sport Club Internacional obteve sua primeira vitória em 1909. Extinto 

em 1913, os jogadores do Militar foram ajudar a fundar o Esporte Clube Cruzeiro. Este clube foi campeão 

da cidade em 1918, 1921 e 1929 (quando obteve também seu único título gaúcho, jogando com um time 

misto, composto por alunos da UFRGS e do CMPA). 
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maior do Rio Grande do Sul e se situava onde está hoje o Monumento à Força 

Expedicionária Brasileira, dispondo inclusive de piscina para natação (atual lago 

retangular)
8
 

Outro fato que o distingue pelo pioneirismo educacional no Estado é o de, entre 

1915, ano em que a primeira turma de alunos se formou, e 1938, quando foi 

transformado em Escola Preparatória de Cadetes, seus formandos receberam também o 

diploma de Agrimensor, já saindo com uma profissão definida. Assim, o CMPA 

antecipou-se em mais de meio século à introdução do ensino profissionalizante na 

educação básica do Estado (DEPA, 2012, história CMPA). 

 Seguindo abordagem histórica dos colégios militares, o Colégio Militar do Recife 

(CMR), fundado em 11 de dezembro de 1959, pelo Decreto nº 47.416, iniciou seu primeiro 

ano letivo em 25 de abril de 1960. O CMR nasceu no bairro do Derby, às margens do rio 

Capibaribe, no prédio onde havia funcionado por muitos anos a antiga Faculdade de 

Medicina de Pernambuco. 

            As condições precárias das instalações levaram à construção de uma nova sede, no 

bairro do Engenho do Meio. Em 17 de julho de 1978, o Colégio Militar do Recife 

transferiu-se mais uma vez para outra sede, na qual funcionou até 31 de dezembro de 1988, 

data de sua desativação, por determinação do Comando do Exército. Pela Portaria 

Ministerial n° 152-A, em 31 de março de 1993, foi reativado e instalado, provisoriamente, 

no aquartelamento do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, no bairro de Casa 

Forte e, posteriormente, deslocado para as instalações da 7ª RM – 7ª DE. Ainda em 1994, 

teve início a construção da sede atual, sendo inaugurada e ocupada efetivamente no ano 

letivo de 1996. O Colégio Militar do Recife tem como lema: “CMR, um sonho feito 

realidade” (DEPA, 2012, história do CMR)  

 Já o Colégio Militar de Salvador (CMS) em Decreto nº 40.843, de 28 de janeiro 

de 1957, é assinado pelo Presidente da República, criando o Colégio Militar de Salvador 

(CMS). O Colégio foi transferido para o Bairro da Pituba em 2 de julho de 1961. Em 

1989, o CMS foi desativado e voltou a funcionar novamente no ano de 1993, graças a 

um convênio firmado entre o Exército Brasileiro e o governo do Estado da Bahia. No 

mesmo ano, iniciaram-se as obras da primeira parte do novo pavilhão de aulas, também 

na Pituba. No ano de 1993, foi realizado o exame de admissão para o preenchimento das 

                                                             
8 Ainda no campo esportivo, já na década de 40, o capitão Olavo Amaro da Silveira, instrutor da Escola 

Preparatória de Cadetes, junto com outros oficiais e civis, fundava a entidade que é hoje a Escola de 

Educação Física da UFRGS, tornando-se seu primeiro diretor. 
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65 vagas para o 6º ano. Concorreram 1.702 candidatos, entre meninos e meninas 

(DEPA, 2012, história CMS). 

 Enquanto a criação do Colégio Militar de Brasília (CMBr), com sede na Capital 

Federal, ocorreu através do Decreto 81.248, de 23 de janeiro de 1978, do Presidente da 

República, general de exército Ernesto Geisel. Instalado em 1º de setembro de 1978, 

data de seu aniversário, o Colégio Militar de Brasília iniciou as suas atividades de 

ensino em 5 de março de 1979, tendo como primeiro comandante o Coronel de 

Infantaria Adriano Aúlio Pinheiro da Silva (DEPA, 2012, história CMBr). 

Por ocasião da posse do primeiro Comandante, o general de divisão Heitor Luiz 

Gomes de Almeida, diretor de Ensino Preparatório e Assistencial, proferiu as palavras 

transcritas a seguir:  

É com satisfação que dou posse, hoje, ao Comandante do Colégio Militar de 

Brasília certo de que, auxiliado por seus Oficiais e Praças, aqui também 

presentes, terá êxitos na honrosa missão que vai cumprir, orientando novas 

gerações no caminho reto do saber, do dever, da disciplina e do amor à 

Pátria. (DEPA,2012, história CMBr) 

 O Colégio Militar de Campo Grande (CMCG), criado pela Portaria Ministerial 

nº 324 de 29 de junho de 1993, iniciou suas atividades escolares em 6 de fevereiro de 

1995, ocupando as instalações de onde funcionou o Quartel General da 9ª Região 

Militar, situado à Avenida Afonso Pena, no centro da cidade. Em 24 de janeiro de 1997, 

foram inauguradas as atuais instalações na Avenida Presidente Vargas nº 2800, no 

Bairro Santa Camélia. 

 De 1995 a 2009, inscreveram-se nos concursos anuais para a 5ª série do ensino 

fundamental (atual 6° ano) e 1ª série do ensino médio, cerca de 15.000 candidatos. A 

interação do Colégio Militar de Campo Grande com a comunidade se desenvolve 

através de parcerias e participação mútua em festivais, feiras de ciências, concertos 

musicais, esporte, arte e cultura (DEPA, 2012, história CMCG). 

 Em 24 de janeiro de 1997, o Colégio Militar de Juiz de Fora (CMJF) foi criado 

por meio da Portaria Ministerial nº. 324, de 29 de junho de 1993, iniciando-se a 

construção das instalações em módulos pré-fabricados. Sua inauguração ocorreu em 18 

de dezembro de 1994, para um público de 294 alunos, distribuídos entre a 5ª e a 6ª Série 

do Ensino Fundamental e a 1ª Série do Ensino Médio, oriundos do concurso de 

admissão ou amparados por regulamento (DEPA, 2012, história CMJF). 

  Criado no governo do Presidente da República Emílio Garrastazu Médici, pelo 

Decreto-Lei nº 68.996, de 2 de agosto de 1971, o Colégio Militar de Manaus (CMM) 
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inaugurou suas atividades em 7 de abril de 1972, sendo o oitavo CM fundado no Brasil. 

Desde sua criação o Colégio Militar de Manaus, único estabelecimento de ensino deste 

gênero na Amazônia (DEPA, 2012, história CMM).). 

  Em 22 de março de 1994, na época era Ministro do Exército, o general Zenildo 

de Lucena, e era o Comandante da Guarnição Federal de Santa Maria o general de 

divisão José Luiz Lopez da Silva. Fez nascer Colégio Militar de Santa Maria (CMSM), 

o mais novo dentre todos os Colégios Militares do país. O Colégio ministra Ensino 

Preparatório para ingresso na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e Ensino 

Assistencial, do 6º Ano do Ensino Fundamental ao 3º Ano do Ensino Médio, prestando 

apoio à família militar e civil de Santa Maria (DEPA, 2012, história CMSM). 

  O Colégio Militar do Rio de Janeiro é o que tem mais história, e é o único 

conservado desde sua criação, começando pelo fundador da cidade do Rio de Janeiro, 

Estácio de Sá, e oficialmente, pelo príncipe regente, a história do colégio pelo 

conhecimento do ensino secundário e sua evolução: 

 O fundador da cidade do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, doou para a 

Companhia de Jesus uma Sesmaria que foi dividida em três fazendas: 

Engenho Velho, Engenho Novo e São Cristóvão. As terras da Pedra da 

Babilônia faziam parte da fazendo Engenho Velho. O comerciante português 

Manoel Luís Vieira arrematou, em leilão, as terras que se localizavam ao 

redor da Pedra da Babilônia, bem como as benfeitorias que lá existiam como 

o canavial, a capela, a casa, o engenho para cana de açúcar e as senzalas. Os 

portugueses João Baptista Villela e Sebastião Corrêa Sarafano, adquiriram as 

terras de Manoel Luís Vieira, dividindo-as em várias chácaras e arrendando-

as. (DEPA, 2011. Apresentação) 

              O Comandante da Escola Militar da Praia Vermelha, General Polidoro 

Quintanilha Jordão, ressaltou em relatório ao Ministério dos Negócios da Guerra a 

necessidade da criação de uma escola que preparasse os jovens para o ingresso na 

carreira das armas do Exército Brasileiro. O então Ministro da Guerra, Manoel 

Felizardo, reafirma em relatório a importância da criação de um educandário militar. 

O Marquês de Caxias, Ministro da Guerra, enviou um novo relatório à Câmara 

dos Deputados, solicitando a criação de um colégio militar. Antônio Alves da Silva 

Pinto decidiu transformar a Chácara Pedra da Babilônia em sua residência de campo e, 

para isso, deu início a construção do Palacete Babilônia no mesmo ano. O Palacete seria 
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construído no alto da colina, dominando todo seu entorno e tendo ao seu lado direito a 

Pedra da Babilônia.  

              Foi fundada a Sociedade do Asilo de Inválidos da Pátria, que acolheria os 

militares feridos e mutilados na Guerra do Paraguai. Na proposta de criação do Asilo 

aparecia a criação de um colégio para os filhos dos militares.  O Asilo dos Inválidos da 

Pátria foi inaugurado, mas não foi criada nenhuma escola. 

             O Ministro da Guerra, Thomaz José Coelho D‟Almeida, articulou um acordo 

entre a Associação Comercial do Rio de Janeiro e os interesses dos militares para que a 

união das instituições se concretizasse. Como parte do acordo, estava a compra da 

propriedade na qual seria instalado um educandário para os filhos dos militares - a 

Resolução Imperial de 25 de abril do mesmo ano homologou a fusão entre as duas 

partes. 

               O Imperador D. Pedro II não aceitou que o nome do educandário fosse 

“Pritaneu Militar”, sugerindo em troca “Imperial Collegio Militar da Corte”. – Em 09 de 

Março, foi assinado o Decreto Imperial Nº 10.202 criando o Imperial Collegio Militar 

da Corte e seu Regimento Interno. – Em 06 de Abril, o Coronel Vicente Ribeiro 

Guimarães foi nomeado comandante do Imperial Collegio Militar, dando início aos 

trabalhos de organização do instituto, com a contratação de professores e nomeação de 

militares. – Em 29 de abril, a Chácara Pedra da Babilônia foi vendida à Fazenda 

Nacional para ser instalado o Imperial Collegio Militar. – Em 02 de Maio o Ministro 

Thomaz Coelho autorizou a matrícula de 44 alunos, entre eles o filho do Visconde de 

Ouro Preto, chefe do Gabinete de Ministros. O Collegio Militar funcionava em sistema 

de internato e externato. – Em 06 de maio, foram abertas as aulas, tendo como orador 

oficial o Decano do Corpo Docente, Francisco Inácio Marcondes Homem de Melo, 

Barão Homem de Melo, primeiro professor de História do Imperial Collegio Militar. 

Hai por bem approvar, para o Thomaz José Coelho D‟Almeida, o    

Regulamento que com este baixa, assignado por Thomaz José Coelho 

D‟Almeida, do meu Conselho, Senador do Império, Ministro e Secretário de 

Estado dos Negócios da Guerra, que assim o tenha o entendido o expeça os 

despachos necessários. Palácio do Rio de Janeiro em 09 de Março de 1889, 

68º da Independência e do Império. (Com a rubrica de SUA MAGESTADE 

O IMPERADOR Thomaz José Coelho de Almeida Transcrição da carta 

Imperial (1889, p.03) 
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               A Formatura da segunda turma contou com a presença do então Presidente da 

República, Prudente de Moraes. Foi construído o muro de pedra e cal, margeando a Rua 

Barão de Mesquita. – A formatura dos alunos contou com a presença do Presidente da 

República, Rodrigues Alves, e também de Alberto Santos Dumont, recém-chegado de 

Paris. O Colégio Militar, após a criação dos colégios militares em Barbacena e Porto 

Alegre, passa a ser nomeado como Colégio Militar do Rio de Janeiro. 

               Durante o cinquentenário do colégio militar do Rio de Janeiro. A 

comemoração contou com a presença do então Presidente da República Getúlio Vargas. 

– O General Oscar Araújo Fonseca torna-se o primeiro ex-aluno a comandar o Colégio 

Militar do Rio de Janeiro. – O externato foi extinto, substituído pelo semi-internato. – 

Com a extinção dos Colégios Militares de Porto Alegre e de Fortaleza, vários alunos 

foram transferidos para a instituição fluminense. 

              Apesar de existirem desde a fundação do Colégio, somente em 1947 foram 

criadas formalmente, em Boletim Interno, a Companhia de Infantaria, a Bateria de 

Artilharia, o Esquadrão de Cavalaria e a Banda de Música. – Na visita do Presidente 

norte-americano, Harry Truman, ao Brasil, quando do seu embarque, foi saudado com 

uma salva de 21 tiros pela Bateria de Artilharia do Colégio Militar. 

               No ano de 1989, durante a comemoração do centenário, foi admitida a 

primeira turma feminina, selecionada por meio de concurso público. O Palacete 

Babilônia, a Alameda de Palmeiras Imperiais e o passeio em pedras portuguesas, foram 

tombados pelo Departamento Geral de Patrimônio Cultural – DGPC, da Prefeitura do 

Rio de Janeiro. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

tombou o Palacete Babilônia. (DEPA,2011 – Histórico Imperial, p.1-3) 

            O colégio Militar, na época da sua fundação, publicou o Regulamento Interno, 

RI-CM, no seu artigo 5º, referente à disciplina, educação e ensino: 

                                    Capitulo V - Do Curso do Imperial Collegio Militar  

Art. 21. O curso do imperial Collegio Militar será dividido em cinco 

annos, mas haverá uma secção preliminar de adaptação para os novos 

alumnos, que por sua pouca idade e deficiente desenvolvimento 

intellectual precisarem habilitar-se para iniciarem com vantagem o 

curso do collegio. 

 Art. 22. O tempo de duração dessa secção preliminar será, no 

maximo, de dous annos, não sendo obrigatoria para os alumnos que 

estiverem habilitados a matricular-se no 1º anno do curso. 
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 Art. 23. As disciplinas, que fazem objecto dos estudos do curso, serão 

distribuidas pelas 18 aulas seguintes: 

   1.ª Grammatica nacional ; 

   2.ª Estudo completo da lingua vernacula e noções de litteratura 

nacional ; 

   3.ª Grammatica, leitura e versão facil do francez ; 

   4.ª Versão, themas e conversação do francez ; 

   5.ª Inglez: grammatica, leitura e traducção ; 

   6.ª Allemão: grammatica, leitura e traducção ; 

   7.ª Arithmetica: estudo completo ; 

   8.ª Algebra: noções preliminares, operações algebricas, resolução 

das equações do 1º e 2º gráos, analyse indeterminada do 1º gráo ; 

   9.ª Geometria preliminar e trigonometria rectiliniea, primeiras 

noções sobre as secções conicas, a conchoide, a espiral, a cissoide, a 

cycloide, a helice e a limaçon pascal ; 

   10.ª Resolução das equações do 3º e 4º gráos e das equações 

binomias, resolução numerica das equações, noções geraes sobre as 

series, complemento do estudo das progressões, seguido das series 

mais simples, Geometria descriptiva: noções preliminares, problemas 

sobre a linha recta e o plano, classificação das superficies, noções 

sobre tangentes e planos tangentes 

   11.ª Historia antiga e média ; 

   12.ª Historia moderna, contemporanea e patria ; 

   13.ª Geographia universal ; 

   14.ª Geographia e chorographia do Brazil ; 

   15.ª Cosmographia, precedida das noções indispensaveis de 

cinematica elementar e de geometria celeste ; 

   16.ª Noções de sciencias physicas e naturaes (physica, chimica, 

mineralogia, geologia, botanica e zoologia) ; 

17ª Desenho e geometria pratica; 

18ª Topographia: planimetria, nivelamento, agrimensura e desenho 

topographico. Legislação de terras. 

 Art. 24. Estas aulas serão regidas por seis professores e quatro 

adjuntos, e distribuídas pelos cinco anos do curso, de conformidade 

com o programa organizado pelo conselho de instrução e approvado 

pelo Miniatério da Guerra. 

Estes professores terão a seu cargo: um, o ensino das línguas nacional 

e franceza (1ª, 2ª, 3ª e 4ª aulas): outro, de inglez e allemão (5ª e 6ª 

aulas); dous, de mathematicas (7ª, 8ª, 9ª, 10ªe 15ª aulas); um, de 

historia e geographia (11ª, 12ª, 13ª e 14ª, aulas) e o 6ª de noções de 

sciencias physicas e naturaes (16ª aula). 

As materias das 17ª e 18ª aulas serão ensinadas por adjuntos. 

 Art. 25. Além das disciplinas acima especificadas, o curso do collegio 

comprehenderá o ensino das seguintes materias: 

Educação moral e religiosa, direitos e deveres do cidadão e do 

soldado, noções praticas de disciplina, economia e administração 

militar, nomenclatura e manejo das armas em uso, natação, 
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gymnastica, musica, equitação, tiro ao alvo, esgrima, evoluções 

militares das tres armas, desde a escola do soldado até a do batalhão, 

do esquadrão e da bateria, trabalhos praticos das tropas de engenharia. 

 Art. 26. O comandante poderá designar qualquer dos officiaes, em 

serviço do collegio para auxiliar o ensino theorico ou pratico. ( RI – 
CM, 1889, p.6) 

  
 Alguns governantes viam de forma positiva a extensão do ensino militar para os 

estados, a criação de um ensino com disciplina foi idealizada no governo de Getúlio 

Vargas, que tinha formas inéditas de criar práticas de assistencialismo, contudo os 

colégios da Polícia Militar só foram concretizados durante os movimentos políticos, 

após a sua morte. Inspirados nos estatutos dos colégios militares, surgiram os colégios 

da polícia militar.   

             Ao todo, os Colégios da Polícia Militar (CPMs) estão presentes em dezenove 

Estados e no Distrito Federal. Goiás e Mato Grosso são os estados do centro oeste que 

possuem; no Norte, Amazonas, Roraima, Tocantins, Rondônia e Acre; no Nordeste, 

Maranhão, Ceará, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Alagoas e Bahia; no Sudeste são Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Enquanto no Sul, são Paraná, Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina. (CGC – Comunicação em educação, revista on-line, Ago/2015, p.1) 

  Destacam-se alguns desses colégios cujos objetivos são mais ousados, em 

relação à educação, ainda, o colégio da polícia militar de Goiás administra dezoito 

escolas estaduais.
9
 Do ponto de vista legal, foi durante a ditadura militar que o Estado 

de Goiás abriu as portas para a criação de escolas geridas pela Polícia Militar, no 

entanto, sua concretização e expansão vêm ocorrendo no auge da democracia 

representativa.  

 Existem hoje dezessete unidades de CPMGs, as quais contam com quadro de 

professores e de técnicos-administrativos da Secretaria Estadual de Educação, além do 

efetivo da Polícia Militar. A expansão em 2014 privilegiou o interior do Estado, onde 

vários colégios foram transferidos para a gestão da Polícia Militar. 

             O acompanhamento dessa transferência é sempre coberto pela mídia que 

ressalta os elevados índices de aprovação e aceitação deste modelo de gestão de 

instituição de ensino contrapondo-se aos demais colégios da rede pública, cuja 

                                                             
9
 Distribuídas nas cidades de Porangatu, Anápolis, Quirinópolis, Cidade de Goiás, Aparecida de Goiânia, 

Inhumas, Valparaíso, Novo Gama, Jataí, Formosa, Goianésia, Jussara, Goiânia, Itumbiara e Rio Verde. 
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divulgação pela mídia apresenta em geral tensões, violência, indisciplina somada muitas 

vezes à precariedade das instalações físicas (CPMG,2005, p.07) 

 O Colégio da Polícia Militar do Paraná (CPMPR), criado pelo Decreto nº 

24.826, de 7 de agosto de 1959, o Colégio da Polícia Militar, seu primeiro ano letivo. 

Em 30 de dezembro de 1966, foi elevado à categoria de colégio, através do Decreto 

Governamental nº 3.549. Esta abertura criou a oportunidade do jovem cidadão conhecer 

a filosofia militar. (CPMPR,2015, p.01)
10

   

 O Colégio da Polícia Militar do Ceará (CPMCE) fundado em 3 de março de 

1997, por meio da Lei 12.999, de 14 de janeiro de 2000, buscou atender à meta 

estabelecida pela Corporação àquela época, a criação de mecanismos eficazes, 

objetivando a aproximação da instituição à comunidade cearense. Era um ideal antigo 

dos policiais militares, pois, em 1960, fora criado o Ginásio da PMCE, através da Lei nº 

4.945, de 6 de setembro de 1960, onde hoje funciona a Escola de Ensinos Fundamental 

e Médio Hermínio Barroso. É uma escola integrante da estrutura da Secretaria de 

Segurança Pública e Defesa Social, conveniada à Secretaria de Educação do Estado.      

             Possui como filosofia ministrar a educação básica fundamentada na construção 

da cidadania responsável através de uma prática voltada para a compreensão da 

realidade social, inspirada nos princípios da liberdade e solidariedade humana, cujo 

gerenciamento participativo envolva toda a comunidade escolar, aliada a uma disciplina 

transparente e consciente, que possa formar cidadãos críticos, participativos e reflexivos 

(CPMCE,2015-histórico, p.1). 

  A construção do Colégio da Polícia Militar de São Paulo (CPMSP) começou em 

1977. A ideia de criar uma instituição de ensino nasceu para atender prioritariamente 

aos órfãos e dependentes de policiais militares, porém em virtude do número de vagas 

oferecidas, passou a atender integrantes da sociedade. O colégio da polícia militar foi 

fundado no dia 20 de fevereiro de 1978, dando início ao ano letivo com doze salas de 

aula e 280 alunos, tendo apenas as quatro séries do 1° grau no período matutino e 

vespertino (CMPSP,2001 – histórico, p.1)  

 O Colégio da Polícia Militar de Porto Alegre (CPMRS) foi criado através da 

Lei 29.502, autorizando seu funcionamento como Escola Estadual de 2º Grau da 

                                                             
10

 Com sua filosofia militar o CPM, graças a Secretaria de Educação e Secretaria de Segurança Pública, 

através da Polícia Militar, com a boa qualidade de seus funcionários e professores, tem conseguido 

oferecer a seus alunos condições necessárias para um ótimo aprendizado. O CPM está comprometido com 

a comunidade militar e civil. E toda a sua estrutura e componentes buscam aperfeiçoar-se cada vez mais, 

sempre buscando auxiliar os alunos a tornarem-se cidadãos plenos e capazes de conduzir o futuro.  



62 
 

Brigada Militar, em Porto Alegre. Recentemente, alterou a denominação da escola 

para Colégio Estadual Tiradentes, o qual tem por finalidade precípua a realização de 

atividades socioeducativas que visam o crescimento intelectual e moral, bem como o 

desenvolvimento de valores culturais, sociais e cidadãos em seus discentes.  

            A Brigada Militar atua conjuntamente com profissionais da Secretaria de 

Educação nas atividades de ensino. Alinhando o trabalho de administração escolar à 

atuação pedagógica de policiais militares, o colégio busca fortalecer a internalização de 

valores considerados imprescindíveis ao futuro dos seus alunos (CPMBMRS,2012 – 

histórico, p.1). 

  O Colégio da Polícia Militar de Pernambuco (CPMPE) foi fundado em 16 de 

fevereiro de 1966 através do Decreto Estadual nº 1.210, na época do governador Paulo 

Pessoa Guerra. A escola pública era denominada de Ginásio da Polícia Militar e tinha 

como objetivo primordial cuidar da educação dos filhos e dependentes de policiais 

militares e funcionários civis da Polícia Militar de Pernambuco. 

              Começou a funcionar de forma provisória no antigo prédio da Escola Ulisses 

Pernambuco, na Avenida João de Barros nº 594. Nesta época cerca de 77 alunos 

frequentavam a escola e eram oriundos do colégio estadual de Pernambuco. No início 

aceitavam-se apenas alunos do sexo masculino. Em 1967 a escola passou a funcionar 

em um edifício com capacidade para atender 400 alunos por turno, situado na Rua 

Tabira, no Bairro da Boa Vista, passou a ser denominado colégio da polícia militar 

através do Decreto Estadual nº 1.854. 

               Hoje atende a mais de 2.500 alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio. A 

mais de 20 anos está instalado no prédio da antiga Escola Técnica Federal de 

Pernambuco, situado à Rua Henrique Dias, nº 609, no Bairro do Derby, em Recife. O 

lema da escola é “Estudar, Estudar” (CPMPE,2015 – histórico, p.1).  

  Mas como o ensino de matemática e a educação no colégio da polícia militar de 

Pernambuco, é o objetivo da dissertação, foram resumidos em fatos históricos, até 

agora, de maneira geral, que a matemática esteve ligada principalmente à engenharia de 

formações militares.  

          Na primeira metade do século XX, os matemáticos, os professores de matemática, 

as pessoas que dominavam algum conhecimento matemático, escolar, acadêmico ou 

superior, geralmente eram engenheiros militares ou civis que se bacharelavam ou se 

doutoravam nessa ciência ao mesmo tempo de sua formação, pois as escolas 
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politécnicas e as academias militares foram os espaços institucionais da produção e da 

difusão da matemática nesse período. Evidentemente, existiram exceções a esta regra, 

como, por exemplo, “os padres e freiras” que lecionavam matemática nas escolas 

mantidas por instituições religiosas, inclusive no período colonial. 

             Esse interesse por ter como objetivo de estudo a educação militar, mais 

precisamente a matemática na formação militar, pode estar relacionado a alguns fatores, 

primeiro pelos ótimos indicadores que os alunos do colégio da polícia militar em 

Pernambuco, vem conseguindo, nos indicadores de avaliações, nas olimpíadas e nos 

exames, que desperta os interesses dos pesquisadores, a segunda é que logo após a 

constituição de 88 os colégios militares avançaram numa relativa interação com o meio 

social, numa tentativa de mudar a abordagem na educação ante ao passado, durante a 

sua formação.   

            A hierarquia e disciplina são seguramente tradicionais dentro de uma escola 

pública de formação secundarista militar, e fizeram o diferencial nos bons índices e 

aprovação, mas de certa forma intrigam os pesquisadores, professores e estudantes 

acadêmicos, pois na sua visão são fatores autoritaristas e não de educação. 

              A história do ensino de matemática na formação militar, escrita até agora, 

permitiu uma produção científica, voltado para a arte de ensinar, contribuindo com os 

trabalhos, pude ter um acervo dos referencias teóricos utilizados na história da 

matemática, o que pode facilitar futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO II. TRAJETÓRIA DAS MUDANÇAS NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA EM COLÉGIOS DA POLÍCIA MILITAR 

 

              Neste segundo capítulo, focalizam-se o desenvolvimento do ensino nas escolas 

militares em geral, empreende-se uma análise das mudanças de ensino principalmente 

entre a reforma existente de 1889 a reforma de 1942 e diretrizes de 1961, mudando o 

ensino nas escolas militares, influenciados pelos movimentos políticos, mais em um 

foco do ensino de matemática, e a política de transformação do ensino nas escolas 

militares. 

               O objetivo dessa análise consiste em enriquecer a revisão bibliográfica 

realizada, especificamente, ampliar a compressão acerca das razões para a criação dos 

colégios militares. 

 

 

 2.1 Os Aspectos históricos das mudanças no ensino da matemática 

 

 

 Em uma breve perspectiva da história, a educação do ensino de matemática está 

inserida num contexto mais amplo, extremamente significativo. O estudo sobre a 

introdução da matemática militar no Brasil e sua formação mostra como os saberes 

dessa área de conhecimento se tornam propriamente escolares e como seu ensino vem 

evoluindo. 

Para compreender a transformação da educação e do ensino de matemática, 

recorreu-se aos seguintes documentos: 

 Projeto constitucional de 1823; a constituição outorgada de 1824, que 

vigorou até o final do império, em 1889. Poderia se destacar um poder 

aristocrata não hereditário; o imperador indicava para senado e também 

para as províncias, sobre forte influência do governo do Rio de Janeiro.   

 Reforma de Benjamim Constant – Decreto nº 891 de 08 de novembro de 

1890, o decreto regula as instruções, regimentos e ensino. Regularizando 

o ensino militar; 

 O código Epitácio Pessoa de 1901, inclui a lógica entre as matérias 

estudadas e retira sociologia, biologia e moral e cívica; 
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 A reforma Rivadário Correia de 1911, criou muito entraves para o 

ensino; prega a abolição do diploma como conclusão de curso 

substituindo por declaração; transforma exame de admissão ao ensino 

superior (criando o vestibular); 

 Reforma de Carlos Maximiano de 1915, que é resumida em pontos de 

impedir a reforma Rivadário continuasse; 

 Reformas abrangentes dos estados: em São Paulo, a Reforma Sampaio 

Dórea em 1920; no Ceará, a de Lourenço Filho em 1923; na Bahia, a de 

Anísio Teixeira em 1925; em Minas Gerais, a de Francisco Campos em 

1927; no Distrito Federal, a de Fernando Azevedo em 1928; em 

Pernambuco, a de Carneiro Leão em 1929; em 1930, a de Lourenço 

Filho em São Paulo. 

 Introdução ao estudo da escola nova em 1930, que concebe a 

aprendizagem como um processo individual. Os alunos são levados a 

aprender observando, pesquisando, perguntando, trabalhando e 

construindo a aprendizagem. 

 Constituição de 1934, que coloca a educação num mesmo patamar 

político, do seu maior problema, a classe trabalhista; 

 Diretrizes da educação em 1937, quando foi encaminhado os primeiros 

projetos da lei de diretrizes e bases da educação; 

 Decreto Lei n. 4.244, de 9 de abril de 1942, constitui o ensino 

secundário no Brasil. 

 1º lei Orgânica do ensino secundário (LDB, lei 4.024/61), contra a 

ideologia de desenvolvimento então vigente, que colocava a escola 

como responsável pela formação de mão-de-obra preparada; 

 Regulamentos internos (RI) dos colégios militares e colégios da polícia 

militar de Pernambuco, que admite a equivalência ao sistema de ensino 

em vigência no pais.  

A seguir, cada um dos documentos listados, foram estudados, afim de justificar a 

evolução do ensino no Brasil, e comparando com os regulamentos das escolas de 

formação secundária militar.  
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Ao examinar-se as reformas, decretos, regulamentos, com o foco na história do 

ensino numa formação militar, de ensino secundarista, também na educação, acredita-se 

enriquecer a evolução e mudanças no ensino no Brasil. 

Na constituição de 1824, promoveu-se estudos públicos, colégios educandos, 

com a finalidade de ministrar instruções para moças, cuja direção e administração 

caberia a um bispo do Rio de Janeiro; a escola de ensino mútuo, novo e revolucionário 

método de multiplicar a difusão da instrução, copiando os estados da Europa, onde 

difundiu-se em um meio mais rápido e eficaz de estudar a educação gratuita. 

Em suma: “O plano consistia em enviar um soldado para o Rio de Janeiro, no 

intuito de que aprenderia e voltaria da Capital como mestre e propagador”. A carta, 

também, promovia um poder centralizador de todas às escolas, incluindo-se autorização 

para ensinar e as renovações de professores, retirados de forma resumidas da carta de 

1824. 

O projeto de 1823 dividiu a instrução no ensino público em quatro guias: 

pedagogos, que compreenderia o ensino elementar e primário; instituições, com 

conhecimentos necessários aos agricultores, artistas, operários e comerciantes; liceus, 

que ministrava os conhecimentos científicos e a academias, que desenvolviam os 

conhecimentos das ciências abstratas e aos estudos das ciências morais e políticas. 

Cabe ressaltar, a seriedade com a matemática na época em que foi permitida a 

consulta de alunos dessa academia, situação inédita para a época, que foram adotadas 

obras de matemática de autores consagrados, como: Euler, Bézout, Monge, Legendre, 

Lacroix, Laplace, entre outros, surgindo assim os primeiros programas de matemática. 

            De acordo com Sad: Uma relação de livros do curso matemático (1837),              

apresentada  pela  Academia Militar, contém 45 títulos (sem datas), incluindo entre eles 

obras os autores: Euler, Lacroix, Lagrange, Laplace, Newton, Leibniz, Maclaurin, 

Lalande,  Mayer,  Biot,  Dalembert,  Delambre  e  Montucla   (HENRIQUES, 2005).   

Na França, sob um pano de fundo mais amplo, autores como Legendre 

e Lacroix representam a substituição no ensino das matemáticas, do 

Antigo Regime pelo Revolucionário.  (VALENTE, 2007, p.101) 

 

             O ensino militar destacado pela academia vai transformando em curso de 

matemática superior e curso de nível médio, solidificando o programa de matemática, 

conteúdos presentes nos Liceus e preparatórios do século XIX; já em 1841, com a 

criação do Colégio Pedro II foram definidas de forma mais clara as disciplinas de 

aritmética, geometria e álgebra, permanecendo por muitos anos. Em 1874, a escola 
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central é transformada em escola civil, passando a ser chamada de Escola Politécnica, 

mas, desde 1858, a então escola central, oriunda da academia real militar, ensinava 

matemática no seu programa, como também ciências físicas, também para engenharia 

civil. 

A rigor, a destituição do regime imperial, derrubou o regime político, mas não 

criava um mais emancipador.  Assumindo o poder provisório, Deodoro da Fonseca 

anulou os efeitos legais da constituição de 1824 e passou a governar por meios de 

decretos, sem muitas habilidades em negociar questões políticas. Nomeou Rui Barbosa 

para os negócios da fazenda, criando uma crise econômica, ameaçando o governo 

Deodoro, que convocou a assembleia constituinte de 1891. 

Destacando o voto universal para maiores de 21 anos, excluindo os soldados, 

padres, mulheres e analfabetos; o decreto n. 06, de 1889, exigiu o voto censitário e 

impôs o saber ler e escrever, como condição do acesso a participação eleitoral. 

A chegada da republica representou o coroamento das ideias na filosofia, na 

pedagogia, na literatura e na política, “Herdeira do iluminismo, as ideias circulavam 

guardando a crença, no poder da ciência, da cultura e da certeza de que a educação 

intelectual e a escola seriam os únicos caminhos para melhorar os homens, salvar a 

nação do atraso em relação aos outros povos e desenvolver os países”. (OLIVEIRA, 

2013) 

Os estudos empreendidos sobre os processos teóricos que determinaram a 

consolidação do regime republicano no Brasil no período 1889 a 1930, identificam um 

momento de grande efervescência política, econômica e social, que reflete a transição 

de uma sociedade agraria comercial para uma urbana industrial. 

Quando foi marcado por um grande movimento trabalhista, no ano de 1920, que 

na contramão, o Brasil encarava a franca expansão no setor industrial e encarava uma 

crise que a política dominante, chamava café-com-leite, batizado pelos presidentes em 

exercício, de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente, sem falar que as indústrias, 

aqui no Brasil, eram formadas pela mão-de-obra europeia, que dominava o pensamento 

da Revolução Russa de 1917, aproveitando-se do cenário mundial. 

   O manifesto teve influência na arte, com o marco da semana de Arte Moderna 

reunindo intelectuais no Teatro Municipal de São Paulo a fim de protestar contra o 

governo, e também, o movimento tenentista na Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, 

no Rio de janeiro, que enfraqueceu a política nacional. 
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 Apesar de toda a crise, foi eleito o candidato da situação o mineiro Artur 

Bernardes, garantindo a supremacia café-com-leite, com isso os conflitos continuaram, 

nas indústrias, a crise a esta principal corrente histográfica em que as forças sociais 

contra a burguesia ganhavam autonomia, o enfraquecimento das forças do exército 

minados com os tenentismos, e mais recente o surgimento de um terceiro corrente o 

movimento dos intelectuais. 

 O Brasil sofreria ainda com as pressões política de 20-30, que consegue ainda 

eleger um político do seu lado, o carioca Washington Luiz, que tem sua vida política, 

em São Paulo, fez ainda aumentar a revolta popular. A queda da Bolsa de Valores de 

Nova York, em 1929, abalou a economia também da exportação do café, enfraquecendo 

a economia e aumentando a luta de classes contra o governo, agora dos agricultores. 

 Estes, apesar da crise, apoiam a candidatura do paulista Júlio Prestes, que foi o 

estopim para os políticos de Minas Gerais, que se reuniram com os políticos do Rio 

Grande do Sul e os militares tenentes depondo o Presidente da República em 24 de 

outubro e entregando-a ao candidato derrotado nas últimas eleições, Getúlio Vargas, em 

um governo provisório entre 1930 a 1932, quando foi eleito permanecendo até 1945. 

A criação do ministério dos negócios da educação e saúde pública, em 1930, a 

constituição de 1934, estabelecendo a necessidade de um plano nacional de educação, e 

as reformas educacionais, nos anos 1930-40, demostraram que nessa década, houve 

mudanças formais e substancias na educação escolar no pais. 

  A passagem histórica dos governos tem como uma dinâmica que o ensino da 

matemática e a educação ficaram estabilizados, mas mudou muito com a posse de 

Getúlio Vargas, em 1930, porque colocou o ensino e a educação no mesmo patamar do 

seu maior desafio, o povo brasileiro desacreditado com os seus antigos governantes.  

Em relação à mão-de-obra, conseguiu mudar o rumo da crise que se instalara; 

em relação ao sistema trabalhista, previdenciário e sindical moralizando, regularizando 

os trabalhadores em geral, principalmente seus direitos, a fim de se sair bem com a 

classe, ao mesmo tempo, educando os brasileiros, instalando portarias e “tentando” 

modificar para melhor o ensino de matemática, nos seus conteúdos e programas. 

 Nessa linha, onde a disputa política tomava todos os espaços, a educação teria 

de ser levada mais a sério, para preencher algum espaço, na visão do novo presidente, 

pois já Constituição de 1891, na Primeira República, reafirma o processo de 

descentralização do ensino do Império, atribuindo à União a incumbência da educação 
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superior e secundária  aos Estados, a educação elementar e a profissional, conseguindo 

colocar  a educação nos primeiros planos; alguns Estados, portanto, implementam 

reformas no ensino nessa década.  

A começar por São Paulo em 1920, Sampaio Dória empreende a reforma no 

ensino paulista; em 1928, a de Pernambuco, por Carneiro Leão; em 1927, a de Minas 

Gerais, por Francisco Campos; em 1928, a da Bahia por Anísio Teixeira.  

Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio para 

satisfazer a elite industrial que crescia exponencialmente, e também o Ministério da 

Educação e Saúde, colocando a sua prioridade maior nos trabalhadores; diminuiu a 

autonomia dos governadores de Estados para elevar seu poder intervencionista, na 

mesma linha da educação. 

 Após alguns meses de sua intervenção, com inspiração de reforma, para a pasta 

da Educação nomeou o experiente Secretário de Educação em Minas Gerais, Francisco 

Campos, que seguia o postulado da escola nova, implantado no Brasil, desde 1924, nas 

mãos dos Educadores Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, após a Primeira Guerra 

Mundial. Na reforma foi criado o Conselho Nacional de Educação (CNE) e foram 

organizados o ensino superior, a Universidade do Rio de Janeiro, o ensino secundário, o 

comercial e a regulamentação da profissão de contador.  

Mas, “Campos termina marginalizado no processo de conciliação política, que 

resultou na constituição de 1934, e tem o desprazer de ver o seu antigo discípulo, 

Capanema, ocupar o posto e seu lugar que haveria preparado para si” 

(SCHWARTZMAN, 1985). 

Quando se examina o conjunto de documentos históricos e oficiais, é possível 

constatar a oportunidade para uma educação militar pensados por diversos seguimentos 

que fazem essa modalidade educacional no pais. 

O objetivo da constituição de 1934 era melhorar as condições de vida da grande 

maioria dos brasileiros, criando leis sobre educação, trabalho, saúde e cultura; em 1932, 

com o fim da revolução, veio a eleição da assembleia constituinte em 1933, que aprovou 

a constituição de 1934 substituindo a de 1891, nesse contexto, prevaleceu a ideia de se 

discutir a organização de uma oferta de educação no Brasil. 

Ao que tudo indica a constituição de 1934, guardam relações com os colégios já 

existentes, uma vez que sugiram poucas mudanças, mas a história não pode ser julgada 



70 
 

por leis isoladas, ações, pois perdem o sentido no contexto mais amplo, que é o que 

tratou-se aqui. 

             A inexistência de um sistema de educação pública organizada em todo o país 

favoreceu a proliferação de amplas discussões em prol da educação nacional no sentido 

de levar a educação ao povo. 

              No Brasil, a primeira tentativa de institucionalização nos programas de ensino 

secundário, mas inovado, modificando e transformando, ocorreram em diversos 

aspectos constitutivos da matemática, referidas anteriormente, foi liderada por Euclides 

Roxo, catedrático de matemática do Colégio Pedro II na capital federal, que implantou 

em 1929 uma mudança nos programas de ensino matemática inspirada pelas ideias 

reformistas da Alemanha, de Felix Klein (1849-1925). 

                  Esse momento se caracteriza pela crença na reforma da escola no sentido de 

questionar o modelo existente e substituí-lo. De forma mais acabada, os otimismos 

pedagógicos vão começar a aparecer a partir de 1927 quando, de forma sistemática, as 

ideias da escola nova e a disputa entre a escola tradicional e a escola nova se tornaram 

abertas. As discussões passam a ser o interior da escola. Novos valores e princípios irão 

fundamentar a nova escola, tendo como centro o educando, a organização escolar, a 

relação professor-aluno, o novo significado das matérias, disciplinas e métodos. 

O Decreto-Lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942, previa a criação de uma comissão 

para a elaboração dos programas dos dois ciclos, primário e secundário, que foi criada 

em 27 de abril de 1942, pela Portaria Ministerial nº 1.014. No entanto, a educação 

militar tinha autonomia, conforme a Lei Orgânica do Ensino Secundário:  

Art. 20. A educação militar será dada aos alunos do sexo masculino dos 

estabelecimentos de ensino secundário, ressalvados os casos de incapacidade 

física. Dar-se-á aos menores de dezesseis anos a instrução pré-militar, e a 

instrução militar aos que tiverem completado essa idade.  

Parágrafo único: As diretrizes pedagógicas da instrução pré-militar e da 

instrução militar serão fixadas pelo Ministério da Guerra. 

 

 Euclides Roxo e o Coronel Pedro Serra, representando os militares, faziam parte 

dessa comissão. Apesar da comissão ter sido criada para a elaboração dos programas do 

curso ginasial, contrariando o previsto, provavelmente, ficou responsável pela 

elaboração dos programas dos cursos clássico e científico, mesmo assim, foram 

realizadas as discussões para a elaboração dos programas de matemática, que tiveram 

início antes da promulgação da Lei Orgânica do Ensino Secundário. Com efeito, em 1º 

de abril de 1942: 
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Art. 17 - as disciplinas comuns dos cursos clássicos e científicos serão 

ensinados de acordo com o seu programa, salvo matemática, física e biologia, 

cujo os programas terão maior amplitude no curso cientifico do que no curso 

clássico, e a filosofia, que terá mais amplo programa do que naquele. 

              As escolas militares, na sua carga horária, destacavam a matemática e só o 

curso científico. Outro acontecimento, na década de 30 foi desenvolvida outra fase da 

matemática, a criação do curso voltado exclusivamente para a formação de professores, 

através da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo, no 

qual, os colégios militares colocaram em seu quadro de professores, com conhecimento 

da área, diminuindo o número de professores militares 

              Essa proposta também foi adotada na reforma do ensino secundário do ministro 

Francisco Campos, em 1931. Todavia, estas modificações sofreram duras contestações 

por parte de alguns setores ligados ao ensino da matemática, principalmente, por parte 

do Professor de matemática M. Ramalho Novo, que não queria identificar o 

estabelecimento que ensinava, e o Tenente Coronel Sebastião Fontes, Professor da 

escola militar, tecendo críticas ao Professor Roxo, “ por não ter argumentos fortes para 

propor a mudança de ensino em todo território nacional” (DASSIE,2002) 

 Foram nesse ambiente de controvérsias que acompanharam a efetiva inclusão da 

proposta de Euclides Roxo em outra reforma educacional, aquela empreendida pelo 

ministro Gustavo Capanema em 1942, quando as ideias reformistas de Felix Klein 

foram novamente apropriadas na formulação dos programas oficiais para o ensino de 

matemática no Brasil. 

            O contexto educacional dessas reformas, em que pese as especificidades 

brasileiras, foram marcados por embates análogos, ocorridos por ocasião das tentativas 

de implantação de reformas modernizantes na Alemanha, entre os defensores da 

tradição humanista clássica vigente, representados principalmente pelos educadores 

militares e intelectuais católicos, e os representantes do movimento da “educação nova”, 

que defendiam uma modernização do sistema educacional brasileiro, “Várias vozes 

levantaram-se contra os programas de matemática do curso fundamental, implantados 

pela Reforma Francisco Campos” (DASSIE, 2002).  

              Entre os críticos estavam Arlindo Vieira, professor do Colégio Santo Inácio, no 

Rio de Janeiro, e defensor do ensino das humanidades clássicas, Almeida Lisboa, 

professor Catedrático do Colégio Pedro II, também do Rio de Janeiro, defensor do 

ensino clássico de Matemática, o Exército, representado pelo colégio militar do Rio de 
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Janeiro, e Paulo Mendes Vianna, professor das Escolas Técnicas Secundárias. 

(DASSIE,2002)  

           As propostas também traziam uma visão mais moderna dos conteúdos 

matemáticos, sugerindo a eliminação de assuntos de interesse puramente formalístico, 

entende-se que formas iguais, sem nenhuma novidade atrativa, para chamar a atenção 

do alunado de “processo de cálculo desprovido de interesse didático e introduzindo o 

conceito de função e noções de cálculo infinitesimal” (DASSIE,2002 apud MIORIM, 

1998, p. 95) 

 A nova orientação dada ao ensino de Matemática também não foi bem aceita 

pelos professores militares, que tinha como interlocutor o Professor catedrático, 

Almeida Lisboa, sempre defensor do ensino clássico de matemática militar, como será 

visto no próximo capítulo. “Eles prestam-se mútuo auxílio e nada mais interessante e 

útil do que fazer aplicações da Álgebra à Geometria, interpretar os teoremas e 

problemas da Álgebra ou da Aritmética por considerações geométricas e empregar as 

teorias abstratas da matemática à astronomia, à Física e à Mecânica” Assim, pode-se 

resumir as críticas feitas por Almeida Lisboa na seguinte frase: “O professor Roxo quis 

dar ao ensino da Matemática um caráter utilitário e essencialmente prático” 

(DASSIE,2002, apud LISBOA, 1930). 

As escolas militares continuaram a ensinar as matérias, aritmética, álgebra e 

geometria, não unificando as três matérias em matemática. A principal reação desse 

grupo aos programas da citada reforma está registrada num documento intitulado Os 

programas oficiais referentes ao ensino de matemática elementar. Essa crítica, 

publicada em 1937, foram assinadas por alguns professores do colégio militar do Rio de 

Janeiro. 

  Nesse documento, os professores criticam de forma contundente a nova 

orientação dada ao ensino da matemática e deixam bem claro que, após cinco anos, tais 

mudanças prejudicaram o ensino dos colégios militares e que seriam reavaliadas para os 

anos posteriores, “Ainda com o advento da republica, as escolas militares, ficou 

influenciado pelo positivismo trazidos por jovens recém chegados da Europa, seus 

argumentos contra a nova orientação dada ao ensino de matemática são baseados 

nessa abordagem” (SILVEIRA DA SILVA, 2014) 

Os colégios militares, faziam suas próprias diretrizes institucionais, mas tinham 

opinião em relação ao que ofereciam de melhor para o ensino de matemática no Brasil. 
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 Para eles, os professores militares, um erro na nova orientação do ensino 

simultâneo e não sucessivo da aritmética, álgebra e geometria. O Inspetor do Ensino do 

Exército, Isauro Reguera, enviou um ofício ao Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, 

relatando uma reunião de professores civis. De acordo com o documento, a reunião 

tratou da nova lei do ensino secundário, mais especificamente, da elaboração dos 

programas de matemática. O então subdiretor do ensino do colégio militar, o coronel 

Pedro Serra, estava presente como “simples observador”. 

 Segundo Isauro Regueira: “Nas instruções que a ele foram dadas ficou bem 

patente que deveria escutar atentamente os fundamentos, razões, motivos e argumentos 

que justificassem o agrupamento em uma só aula das partes da matemática elementar 

que se ministram no ciclo em apreço; sem discutir pontos de vista”. (SILVEIRA DA 

SILVA, 2014) 

 Isauro Reguera relata que: “Infelizmente o professor Roxo fechou a questão, 

limitando-se a dizer que era matéria vencida; e assim procediam alemães e americanos 

que lecionavam partes simultaneamente, sem seriação”. Em 24 de abril de 1942, Isauro 

Reguera, a pedido do Ministro da Guerra, em ofício agora endereçado a Gustavo 

Capanema, reafirma o posicionamento dos militares em relação à seriação do ensino de 

matemática (DASSIE,2002, p.09). Apesar que durante as leituras de boletins expedida 

pela caserna, ficaram claras a resistência dos professores dos colégios em ministrar a 

matéria matemática  

Esta reforma, que ficou conhecida como a reforma de Capanema, permaneceu 

em vigor até 1961, com a aprovação da lei de diretrizes e bases da educação nacional 

(DASSIE, 2002, p.10)  

              Culminou, na mesma década, a reforma de Francisco Campos, que dentre 

outros pontos, criou o sistema seriado de ensino seguido até as décadas de 50 e 60, 

marcados pela reforma da matemática moderna. 

              O ministério de educação e Cultura (MEC), foi criado em 1953, mas começou 

de fato em 1930, quando foi criado o Ministério dos negócios da Educação pública e 

saúde pública, é um órgão que compete a política nacional de educação, exceto o ensino 

militar. Em 1961 os órgãos estaduais e municipais, ganharam autonomia, passando os 

colégios militares e policiais militares sob supervisão da educação dos estados. “§3º o 

ensino militar será regularizado por lei especial” (LDB, 1961 e Lei 9.131, de 24 nov de 

1995) 
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              Através da Organização Europeia de Cooperação Econômica (OECE), em 

1959, com a meta da reforma dos currículos de matemática, pois esse movimento da 

matemática moderna tinha como finalidade modernizar o ensino, impulsionado pela 

expansão industrial e o avanço tecnológico, no Brasil “ o acontecimento, se deu na 

década de 70, um aspecto marcante da manifestação prática deste movimento, foi a 

produção de livros didáticos, quanto aos conteúdos o marco foi a simbologia da teoria 

dos conjuntos” foi coordenado pelo professor Osvaldo Sangiorgi, por meio de 

encontros, inclusive com professores dos colégios militares. (FERNANDES E 

MENEZES, 2002, p.6)  

Ao que tudo indica, apesar de ter sido discutido em torno de uma mudança sobre 

o conteúdo recém-criado, o conteúdo de matemática e a propagação da matemática 

moderna no Brasil, fatos que ocorreram sem muitas novidades nas instituições de 

formação militar, guardando-se relação com a matemática tradicional pois a escola 

ainda era mais atrativas, que mesmo havendo uma expansão de outras unidades em todo 

pais, o mercado precisava da força do trabalho.  

 “O grupo tinha como tarefa desenvolver pesquisa voltada para a melhoria dos 

métodos e conteúdo da matemática, envolvendo professores de vários níveis de ensino, 

realizaram expressivo trabalho destacando-se nas publicações de ensino de 

matemática”, fato marcante para o ensino militar, o Rio Grande do Sul, foi o berço dos 

oficiais generais que tiveram influência na política brasileira, e apoio ao movimento, 

(SILVEIRA DA SILVA, 2014, p.10), mesmo assim o programa da matemática 

moderna, apesar do apoio dos diversos seguimentos da educação, começou a receber 

críticas, enfraquecendo, só retomando após a década de 80, com o país agora 

democrático, a fim de atender as exigências de um mundo social, político e econômico, 

vivenciado até hoje. 

             O Brasil passava por reformas, para ser reconstruído, de uma ditadura militar, 

ocorrida de 1964 a1985, retomando a liberdade de expressão, colocando o “povo na 

decisão dos rumos do país”. (SILVEIRA DA SILVA,2014, p.12 apud Pires (2000, p. 

21). 

              No caso específico dos currículos de Matemática, os debates travados em torno 

do Movimento de Matemática Moderna, as discussões motivadas por concepções e 

distorções que ficavam cada vez mais evidentes, impulsionaram Secretarias Estaduais e 



75 
 

Municipais de Educação a elaborarem novas propostas curriculares para o ensino de 

Matemática.  

              No decorrer dessas décadas,1950-60, muitos colégios de formação militar, 

estavam sendo formados. O então, ginásio da polícia militar de Pernambuco, 

denominado na época, em 1965, muitas reformas curriculares estavam acontecendo, no 

decreto que formou a instituição, em 17 de fevereiro de 1966, as suas atividades de 

ensino foram regularizadas pelos os estabelecidos pelo decreto n. 1.032, de 22 de 

janeiro de 1965 (regulamentos internos oficiais do ensino médio de Pernambuco), e o 

estatuto disciplinar militar do exército. 

                Contrapondo‐se ao antigo ideário de ensino, com reformas recomendavam a 

metodologia de resolução de problemas e a participação ativa do aluno, o CPM 

começou pelo ensino tradicional. 

             Na educação, as reformas curriculares começaram a serem colocadas em 

prática; se a matemática moderna não produziu os resultados pretendidos, o movimento 

serviu para desmistificar muito o objetivo do que se fazia no ensino da matemática e 

mudar, sem dúvida para melhor compreender, o estilo das aulas e das provas, para 

produzir muitos conteúdos novos, sobretudo a linguagem moderna de conjuntos. 

              No CPMPE, foi adotado o primeiro livro didático de matemática: Elementos da 

matemática elementar do Autor Gerson Iezi, (anexo - A) “que na prática acompanhava o 

que era dirigido para o movimento dos estudantes dos anos sessenta” (Ex-aluno do 

CPMPE e Cel. do CBMPE) 

                Claro que houve exageros e incompetência, como em todas as mudanças, mas 

a orientação deixa claro, “preciso que a matemática estudada tenha relevância social, 

propiciando conhecimentos básicos para a vida e para a cidadania” (SILVEIRA DA 

SILVA, 2014, p.12) 

 Aprovada democraticamente a Lei Federal nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases, que compete a União fortalecer os currículos de modo a assegurar uma formação 

básica (ARTIGO nº 35) comum, em colaboração com os Estados, Distrito Federal e 

Municípios, e tendo como dispositivo legal encontrado para elaborar as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para 

diferentes níveis e modalidades de ensino, enfatizando o ensino de matemática com 

relevância social, propiciando conhecimentos básicos para a vida e para a cidadania, 

(ARTIGO nº 22) 
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As práticas didáticas pedagógicas nas instituições militares, na LDB n. 9.394, de 

20 de dezembro de 1996: Art. 83. O ensino militar é regulado em lei específica, 

admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de 

ensino. 

             Subordinando-se as normas e prescrição de regulamentos, obedecendo ás leis e 

diretrizes, vivenciaram esses momentos de mudanças curriculares e adaptação ao 

mundo moderno, mas, até mesmo, a matemática escolar é um conhecimento em 

constante mutação, as transformações a que é submetida nem sempre são advindas de 

ideias e processos racionais. 

Nessa perspectiva, um dos grandes desafios da escola militar é buscar uma nova 

concepção de ensino, eis que é imprescindível a sua avaliação dentro do contexto 

histórico, social e econômico e político em que foram formuladas. Isso porque, 

nenhuma construção humana, obviamente aí incluída a matemática escolar, está acima 

das condições materiais e culturais da sociedade em que está inserida. 

 
2.2 A Formação do currículo moderno de ensino de matemática militar 

 
 Em 1994, o Exército realizou o Simpósio sobre Educação no Século XXI, que 

seria um marco de um programa a de denominação moderna do ensino militar, a partir 

de então, o sistema de ensino do Exército passa pelo um processo de reformulação. Os 

debates sobre a necessidade da pretendida reestruturação surgiram com as mudanças 

observadas nos cenários mundial e nacional, desde a década de 80. 

 O programa era para adaptar-se à realidade vivida no Brasil, no sentido de que, 

aquele ensino que tinha como forma prática a memorização e com conteúdo volumoso 

seriam substituídos pelas ideias difundidas pelos profissionais de cada área, com a 

finalidade de ajustar-se aos modelos que têm como atributos: a flexibilidade, a 

criatividade, a capacidade de adaptar-se à cultura da região na busca de transformar o 

profissional de ensino criativo, dotado de iniciativa. 

 Na busca, de adaptar-se o ensino militar, através de uma política educacional de 

abordagem epistemológica que inove o “aprender a aprender na construção do 

conhecimento, a contribuição dos militares é relevante pelo que escrevem a história da 

educação nacional”. (LUCHETTI, 2006, p.30) 
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 Esta pesquisa baseia-se agora em um pouco da experiência profissional, na 

entrada deste autor como professor de matemática no Colégio da Polícia Militar (CPM) 

do Estado de Pernambuco, em 1991. Devido à desativação do Colégio Militar do Recife 

(CMR), em 1989, em Pernambuco, por questões políticas, só sendo reativado em 1993. 

Década em que comecei a lecionar matemática no único colégio militar da 

região, relacionando-o com o ensino de matemática militar, fosse com os alunos 

oriundos do CMR ou CPM, como também professores daquela instituição por trocas de 

experiências dos profissionais e alunos, colocando à disposição militares, para formar os 

corpos docente e discente, já que seu reinício ocorreu de fato em 1994. 

 Nessa década, foram realizados muitos encontros com professores, psicólogos e 

pedagogos com a intenção de adaptar-se ao ensino proposto pela lei, decretos e normas, 

a fim de passarmos para uma nova era do ensino. Naquele momento, era sempre 

pregado um ensino cultural, baseado em Paulo Freire, através de uma abordagem 

sociocultural: “Paulo Freire sempre nos ensina que: „ensinar é uma especificidade 

humana‟, ou seja, exige a disponibilidade para o diálogo, o saber escutar, o 

comprometimento, a tomada consciente de decisões e, mais querer bem aos educadores” 

(Chefe da STE/CPMPE). 

 Representava uma mudança radical, pois naquele momento mudar a forma de 

ensinar era um custo desgastante, os profissionais que promoviam os encontros tinham 

como missão mudar o ensino militar, que seguia um modelo de décadas atrás, a 

matemática que deveria ensinar, integrada com a sociedade, deveria envolver discussões 

sobre os problemas do cotidiano, articulando seus conteúdos com a vida, não eram 

unanimes com os Professores do CPMPE, “[...] como devo aborda-los? Na matemática 

que impera no colégio é aquela mais abstrata, que eles vão precisar nas universidades”  

 Desde, então, vive-se no interior dos estabelecimentos escolares militares de 

Pernambuco, o ensino de matemática de perto, observando-se que as transmissões 

passam por uma equipe pedagógica, fato que só conclui depois dos inúmeros encontros 

pedagógicos de que participei acerca do programa de modernização do ensino militar. 

 Mas, as atividades práticas pedagógicas abrangem: fazer os planos das 

disciplinas, plano de aula, debates sobre os processos avaliação, de incremento às 

dinâmicas em sala de aula, sobre o projeto de interdisciplinaridade. 

 Essa modernização centra-se na nova ordem, registrada anteriormente, por 

questões políticas em relação com a educação com qualidade, mas com ênfase no ensino 
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do futuro, foi como o ensino militar enxergou as mudanças, pois os professores, como 

sempre permaneceram fechados no mundo da educação, não levando em conta o que 

passariam em simpósios, palestras e orientações organizadas pela Secretária de 

Educação, órgão formado por profissionais que, até então, entendem de educação. 

 Será que é possível em instituição, cuja característica é arraigada à linha dura 

modernizar-se? Para chegar a essa parte, precisei resgatar os registros históricos, com as 

origens matemática no ensino militar, passando de caráter exclusivamente técnico, 

apenas na década de 30, o ensino de matemática se destacaram progressivamente, para 

um ensino com planos culturais escolares, chegando até os dias de hoje, com adaptação 

ao longo de quase vinte décadas, de leis básicas, de formatação estudadas politicamente, 

sobre a realidade social e formação cidadã. 

 Assim, sob uma perspectiva histórica, a educação vive uma constante mudança, 

ou seja, o ensino militar de matemática manteve um aparato educacional autossuficiente 

que, derivado da história de guerra, foram se modificando na medida em que a nação 

era modificada politicamente. 

 A partir da democratização e a promulgação da Constituição de 1988, são 

observados vários comportamentos negativos, a desarmonia entre militares e a 

sociedade. São inúmeros os sinais históricos que demonstram a desavença entre os 

militares e o povo em geral, que pressupõe que os militares estão sempre envolvidos 

com o uso da força. Conclusão, os militares não correspondem a uma profissão social, e 

sim de caráter estatal, que faz uso legitimo da força. 

Os argumentos aqui apresentados, para reorganização de um pais democrático, 

se encontram presentes também, nos discursos examinados dos membros da 

coordenação e professores do CPMPE, e foram divididos em duas categorias: aqueles 

que traduzem propósitos para uma educação militar e os que fazem críticas da educação 

em instituições militares. 

Atendem-se as realidades das instituições militares, ministrando educação 

voltada para um mercado profissional de trabalho, como é o caso das instituições 

superior militar, unidades que a partir de alunos já são remunerados pelo o ofício de 

estudante. Outro objetivo é o de fornecer um bom ensino, que se prepare para o 

mercado de trabalho, esse caminho proposto implica em ensinar para concursos, exames 

e olimpíadas. 
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Entre as críticas à organização de um ensino com disciplina, como nas 

instituições militares, colégios de aplicações e religiosos, ainda existente, a falta de 

vagas em escolas públicas militares e aplicações, assim como, uma gestão nas 

instituições militares serem comandados por militares de tropa, muitas vezes, sem curso 

de preparação pedagógica.  

 A partir da promulgação da LDB, “o Ensino Médio passa a constituir‐se como a 

última etapa da educação básica” (artigo 35) e tem por finalidade o “desenvolvimento 

do indivíduo, assegurando‐lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecendo‐lhe os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores” (artigo 22), sendo o ensino militar respaldada na mesma lei:  

Art. 3º - o ensino fundamenta-se basicamente, nos seguintes princípios: 

profissionalização contínua e progressiva, em especial, no que se refere à 

disciplina de Matemática, seu ensino deve proporcionar ao aluno a aquisição 

de conhecimentos que lhe permitam ler e compreender a realidade, 

desenvolvendo as capacidades necessárias para sua atuação efetiva na 

sociedade e na vida pessoal. 

  

As propostas do PCN, orientadas nos anos 2000, seria uma forma de acabarem 

ou vislumbrarem-se possibilidades de melhoria na aprendizagem, calçada nos princípios 

de contextualização e interdicisplinaridade, é mais uma forma que foram adaptadas nas 

escolas militares, “a matemática militar pode e deve ter um preparo da cidadania na 

sociedade, foi preciso pensar em uma educação militar, cujas as estratégias educacionais 

fomentam a autonomia, interação, colaboração e comunicação”. (EQUIPE 

PEDAGÓGICA do CPMPE) 

Interdisciplinaridade e contextualização são recursos complementares para 

ampliar as inúmeras possibilidades de interação entre disciplinas e entre as 

áreas nas quais disciplinas venham a ser agrupadas. Juntas, elas se comparam 

a um trançado cujos fios estão dados, mas cujo resultado final pode ter 

infinitos padrões de entrelaçamento e muitas alternativas para combinar cores 

e texturas (BRASIL, 1999, p. 97).  

 
Apesar das orientações do PCN, o trabalho de interdisciplinaridade é uma forma 

de preencher o conhecimento nas diversas áreas, estabelecendo uma intercomunicação 

entre as disciplinas, e por meio de fixação de um conteúdo de aula, que foi introduzido 

nas metodologias, objetivando uma visão global, essa divisão não tem mais sentido, a 

prática rompe o isolamento das disciplinas. A contextualização, a outra orientação, é 

aplicada levando em conta a veracidade da vida do aluno, permitindo uma articulação 

dos conteúdos com o aspecto da vida real. 
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Mas o desenvolvimento da matemática militar, que vem em um padrão desde do 

século XIX, discorrido, anteriormente, foram se adaptando aos momentos políticos e 

nos dias atuais vem ainda, sendo diferenciado, com as outras escolas, como relatado nos 

parágrafos a seguir. 

 
2.3. Ensino contextualizado da matemática nos ensinos fundamental e médio em 

Colégios da polícia militar  
 

O ensino da matemática militar, objeto desta pesquisa, tem um contexto atual 

de fato, a partir da década de 60, com as ampliações das escolas militares do Exército e 

a formação dos colégios militares das Forças Auxiliares do Exército, as Polícias 

Militares Estaduais, sempre buscou o ensino com base a pedagogia tradicional 

defendida pelos católicos, que sempre iam de encontro a grupos liberais, defendiam uma 

escola nova, baseada no político e econômico, modelo urbano-industrial.  

Dessa forma, o ensino militar, além de uma pedagogia tradicional, aplicava uma 

educação “para pensar”, eram destinados para aqueles que deveriam orientar e definir 

grandes decisões, estabelecer a organização política, pois dessa forma se daria sentido à 

economia nacional, abalada na época, principalmente, após 1929 com a queda da Bolsa 

de Valores de Nova York, cobrando a disciplina na sua educação familiar, no ensino e 

na sua atitude. 

O homem técnico-político constituído por um conjunto de regulamentos 

militares, escolas e hospitais e por processos empíricos e refletidos para 

controlar ou corrigir as operações do corpo... o controle minucioso da 

operação do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes 

impõem uma relação de docilidade-utilidade, são o que podemos chamar de 

disciplina (FOUCAULT ,1987, p. 163) 

 

A escola militar formava lideres, intelectuais, com princípio disciplinador, 

sempre foram de encontro ao Decreto de 1931. “Pois era uma educação para produzir, 

destinada à formação daqueles que deveriam atender as necessidades do mercado, 

transformando o ensino em vários cursos técnicos, mas que não dava acesso aos cursos 

superiores, objetivo do ensino militar, através do curso científico” (SILVEIRA DA 

SILVA, 2007 apud VALENTE, 2002, p.97) 

As primeiras observações deste ensino são consequentes de uma “Disciplina de 

obediência, de aparência, de prática de esportes olímpicos, de respeito à hierarquia e aos 

pares, somado a um corpo docente selecionado, orientado pela equipe educacional 

fatores que conduzem uma escola à frente de todas as outras escolas sejam públicos ou 
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privados, colocando os alunos no mercado de trabalho, como, por exemplo, o Instituto 

preparatório de nível superior” também e a meta do CPMPE. (CMR-PE, 2009, 

apresentação) 

Mas essas escolas, não se limitam apenas às escolas militares, nas décadas 

citadas, observam-se os estatutos de duas escolas não militares, mas que servem de 

prática para alunos de licenciaturas, a Universidade Federal de Pernambuco e a 

Universidade Estadual de Pernambuco, que se aproximam muito do ensino dos colégios 

militares. 

  Um pouco de história, no ano de 1896, o educador John Dewey fundou nos 

Estados Unidos o movimento “educação progressiva, educação é que os alunos 

aprendem melhor, realizando tarefas associados aos conteúdos ensinados” 

(RAMALHO,2011). 

            Escola Experimental, hoje conhecida como Escola-Laboratório de Chicago, nos 

EUA, foram em  resumo, um laboratório de ensino, compartilhando experiência, 

acreditando que para cada processo de ensino, bastava a troca de ideias, aplicando a 

relação  ideia e a prática, outro ponto é  onde teorias sobre educação poderiam ser 

postas em prática, testadas e cientificamente avaliadas, objetivando encontrar meios 

eficazes de aprender e ensinar, tendo o aluno como o centro da educação e sujeito ativo 

no processo de aprendizagem.   

 Os princípios que nortearam a escola de Dewey serviram como ponto de partida 

para a criação de diversos Colégios de Aplicação, a partir da escola experimental, foi 

constituída, em 1934, a escola experimental da Universidade de São Paula, a primeira 

do Brasil, com o objetivo de realizar ensaios técnicos de ensino, bem como oferecer 

cursos de aperfeiçoamento para professores de licenciatura; em 1958. 

Vinculou-se a faculdade de educação, passou a se chamar escola de aplicações, 

“mantendo o seu caráter importante centro para pesquisa na área educacional e espaço 

privilegiado para estágios de futuros professores” (EAFEUSP, 2010, histórico), cujo 

papel tem sido oferecer uma abordagem educacional inovadora, direcionada para o 

desenvolvimento do aluno da educação básica.  

Já o da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), criado em março de 1958, 

tem como finalidade desenvolver, no âmbito da educação básica, de forma 

indissociável, atividades de ensino, pesquisa e extensão com enfoque nas inovações 

pedagógicas e na formação docente. Tendo como diretrizes o oferecimento de igualdade 
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de condições para o acesso e a permanência de alunos na faixa etária do atendimento; “a 

realização de atendimento educacional gratuito a todos; a integração das atividades 

letivas como espaços de prática de docência e estágio curricular dos cursos de 

licenciatura da universidade; e a constituição do espaço preferencial para a prática da 

formação de professor realizada pela universidade”. (Cap UFPE,2010, histórico) 

 Existe um total de dezessete colégios de aplicação vinculados a universidades 

federais, mas são diferenciados, principalmente pela disciplina a que são submetidos os 

alunos, regulamente matriculados através de concursos públicos, tem como deveres: 

respeitar as autoridades escolares e acatar as determinações delas emanadas; 

tratar com respeito e urbanidade os colegas e servidores do colégio; cumprir 

com assiduidade e pontualidade as obrigações escolares, seja no tocante a 

execução das tarefas e estudos determinadas pelos professores; apresentar-se 

sempre no colégio devidamente uniformizado e portando material escolar 

exigido; manter, nas salas de aulas e demais dependências do colégio e da 

universidade, conduta educada e disciplinada, e zelando pela limpeza e 

integridade das instalações, equipamento e material (C Ap/UFPE, 1999). 

 

 A Escola de Aplicação do Recife, fundada em 14 de agosto de 1984, é unidade 

organizacional da Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco, 

FCAP/UPE. Atualmente, ocupa uma posição de destaque no sistema educacional de 

Estado, promovendo, em alto nível, o ensino fundamental, a partir do 5º ano, e o ensino 

médio. O acesso à escola se dá através de exames seletivos públicos para o 5º ano do 

ensino fundamental. O acesso para alunos das demais séries dependerá, no entanto, da 

existência de vagas.  

A Escola de aplicação do Recife filosoficamente assume uma concepção 

integral de homem, de sociedade e de educação. Idealiza ser uma escola 

socialmente progressista, baseada no modelo da pedagogia histórico-crítica. 

Vê o aluno como sujeito autônomo da sua própria história e do seu próprio 

desenvolvimento, um ser consciente, crítico apto para agir e modificar a 

sociedade em que vive. 

A preocupação com uma educação integral deve levar a instituição a buscar 

efetivamente o cultivo de valores como honestidade, dignidade, 

solidariedade, justiça, disciplina, responsabilidade, autonomia e liberdade. 

Percebe o aluno aprendiz como um ser em potencial, capaz de construir 

relações, esquemas e conhecimentos a partir dos desafios que lhe serão 

atribuídos, bem como o professor no seu papel de facilitador da 

aprendizagem, não somente como depositante do conhecimento. 

Acredita numa filosofia de avaliação que seja representativa da aprendizagem 

significativa, que funcione como reguladora dessa aprendizagem e seja um 

processo duplo de investigação do trabalho pedagógico, abrangendo não só o 

aluno que ainda não aprendeu, mas a prática pedagógica do professor e 

metodologias de trabalho desenvolvidas, o interesse, a participação, a 

responsabilidade do próprio aluno, e o contexto onde processo de ensino e de 

aprendizagem se efetiva. Também intenciona desenvolver um esforço para 

uma dimensão que ultrapasse o plano meramente formal do conhecimento 

livresco, que seja dirigido para a arte, a cultura e o desenvolvimento da 

criatividade, da curiosidade científica e da laborabilidade, indo mais além 
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para a percepção de problemas contemporâneos, através da vivência da 

Pedagogia de Projetos, de competições científicas, tornando mais objetivo e 

de sentido para a sua existência no mundo (C Ap/UPE, 1984) 

 

 

Já o colégio da polícia militar do estado de Pernambuco, foi criado no ano de 

1966 com nome de ginásio pernambucano, tendo por finalidade ministrar, 

preferencialmente, aos filhos da corporação e da polícia civil do estado, o ensino médio; 

no seu parágrafo único [...] as suas atividades pautarão o regimento interno dos 

estabelecimentos oficiais do ensino médio, aprovado pelo decreto n. 1032, de 22 de 

janeiro de 1965. (DOEPE, 1965)  

As regulamentações dos colégios militares e dos colégios de aplicação das 

universidades têm ensino idêntico, cuja finalidade, num conjunto de práticas 

pedagógicas, organizam os currículos com processos de ensino-aprendizagem-

avaliação; o currículo há uma forte tendência à preservação dos estudos das 

humanidades, não deixando de ser coerente com o objetivo de “preparação das 

individualidades condutoras”, “a matemática é vista como um corpo de conhecimentos 

sequenciais e ordenados hierarquicamente, (MOTTA,2004, p.09). 

Até meados da década de 80, os alunos, que alcançassem as melhores notas, no 

CPMPE, tinham vagas garantidas nas instituições de ensino superior militar, mas com a 

promulgação da Carta Magna de 1988: “A investidura de cargo público ou emprego 

público, depende da aprovação prévia, em concursos públicos de provas ou de provas e 

títulos” (CF, 1988, Art.37, item II), competindo de igual com alunos de outros colégios, 

no sentido daqueles que se preparavam para o ensino superior. 

 Especialmente aos alunos do curso clássico, a base dos estudos permanece na 

lógica da tradição do curso secundário brasileiro, mesmo que em nível de discurso o 

ensino deveria acompanhar as necessidades que a “modernidade” exigia. Portanto, não 

há significativas alterações quanto à concepção histórica do ensino secundário 

humanista. “O papel da elite de dirigir a sociedade, conforme seus valores e princípios 

permaneceram inalterados e, neste caso, a função do ensino secundário, enquanto 

preparatório ao ensino superior, também”. (LUCHETTI, 2006, p.72) 

A educação física, a educação militar e a educação religiosa também são 

elementos que complementam o currículo. A educação física é definida como “prática 

educativa obrigatória para todos os alunos, até a idade de 21 anos” (art. 19, do Dec. 

4.073 de 1942); a educação militar é facultada para os alunos do sexo masculino, sendo 
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suas diretrizes fixadas pelo Ministério da Defesa (art. 20); a educação religiosa é 

considerada “parte integrante da educação da adolescência”, sendo permitido aos 

estabelecimentos incluí-la nos estudos de primeiro e segundo ciclos, de acordo com os 

programas e regime didático definidos pela autoridade eclesiástica (art. 21) Estas 

atividades educativas, não mencionadas na lei das formações das disciplinas, cumpriram 

um papel ideológico, até as novas diretrizes da educação no ano 1961. 

Que por sua vez, na lei que regularizou a formação do ensino do CPMPE (LEI 

N. 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961 Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional), no seu Art. 6º do seu parágrafo único: o ensino militar será regularizado por 

lei especial, não alterou o que tinha fixado pela lei que fixa a educação militar pelo 

ministério da defesa, em 1942. 

A educação militar aliada a educação moral e cívica, na convivência com a 

comunidade, constroem e ampliam o conhecimento fundado nos pilares que os 

inspiram. Os anos 60 são marcados, nos ambientes escolares brasileiros, pela ebulição 

do movimento da matemática moderna, tanto formalismo clássico, em que divididos os 

dois ensinos, quanto o moderno têm em comum a concepção platônica de matemática e 

como fundamento metodológico o modelo euclidiano.  

Vale lembrar que a matemática, concepção platônica, é entendida como entidade 

que tem existência objetiva, independente da mente do matemático e do mundo 

empírico. Se se reportar à clássica antinomia filosófica entre objetivismo e subjetivismo 

referente à natureza da matemática para saber se o homem a descobre ou a cria, a 

concepção platônica diz que ela não é inventada ou construída.  

Tem existência absoluta, independente do pensamento, “As ideias matemáticas 

existem em um mundo ideal e estão adormecidas na mente do homem” 

(TEIXEIRA,1959, P.14). Tal afirmação pode ser ilustrada com um exemplo do livro 

organizado por Gelson Iezzi adotado nas escolas de ensino tradicional/humanista, 

publicado em 1967, Fundamentos da Matemática Elementar
11

 (Anexo A).  

 Na sua apresentação, orientava: “que cada assunto tem a finalidade e o objetivo 

que visam aos alunos em preparativos para exames de vestibulares... aqueles alunos de 

                                                             
11

 O referido livro foi adotado durante décadas pelo Colégio da Polícia Militar de Pernambuco, um 

professor de matemática daquela época o utilizou até 2012, lembrou que o ensino dos professores de 

matemática era cada um de sua forma, ou seja, cada um tinha maneira de ensinar, mas, todos seguiam o 

livro de matemática elementar, que de certa forma construía o conhecimento matemático 

sistematicamente ideal.  
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colegial mais interessados na „rainha das ciências‟, na estrutura séries de exercícios 

buscando sempre ordenação crescente e de dificuldade” (IEZZI, 1967, apresentação).  

O livro representa a aula de matemática, para a época, “partindo de problemas 

simples e tentou-se chegar a questões que envolvem outros assuntos já vistos, sendo até 

do ensino fundamental, obrigando o estudante a uma revisão, todo capitulo” (IEZZI, 

1967, apresentação.).  

Este livro não é, pois, apenas uma obra de matemática elementar. É sim um livro 

que, com o pretexto da matemática, visa muito mais longe, dos diversos autores, e que 

muitos foram, que se pronunciaram sobre os conceitos, uma ideia sobressai: esta obra é 

a tentativa de introduzir em Portugal a lógica dialética do pensamento matemático. Só 

por si, isto justifica que os conceitos representem um marco histórico.  

“E, nada melhor do que as palavras do autor, deixou-se aqui a transcrição de 

parte do prefácio que escreveu para a 1ª edição da obra, na qual se destaca a sua visão 

sobre a matemática enquanto construção humana” (CARAÇA, 2001). 

Vale relembra alguns exercícios: 
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                                                             Fig. 01 exercícios do livro. 

 

 

A educação passava por uma desigualdade social, a educação dos trabalhadores, 

educação dos militares e educação das escolas particulares, ocasionando uma visão 

platônica, cujo modelo funcionaria com a oportunidade para todos os alunos prestando o 

primeiro exame (vestibulares) aos moldes propostos por Platão, os reprovados 

seguiriam para os cursos técnicos de nível médio, enquanto que os aprovados 

frequentariam as faculdades de curso superior. 

 Nesse contexto, dá destaque a democratização de decisões, através do conselho 

de classe, reunindo professores, alunos, pais, gestores, técnicos em educação, feitos nos 

colégios militares, como instância privilegiada de reflexões sobre práticas pedagógicas e 

obrigatoriedade da recuperação, sendo que ao aluno que não atingir os objetivos, 

“trabalhados ao longo do processo de ensino-aprendizagem, nas diversas disciplinas, 

serão oferecidas novas atividades de aprendizagem, de preferência, paralelas ou 

simultâneas” (STECPMPE, 1984, normas do ensino 2ºcaderno). 
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Como proposta de trabalho no ensino da educação básica, reafirma sua 

compreensão de sala de aula como espaço de construção do conhecimento e exercício 

da aprendizagem na formação processual dos estudantes, tendo como princípio 

educativo o trabalho investigativo, a contextualização e interdisciplinar. Incorporar-se o 

Projeto Político Pedagógico automaticamente às disposições de lei e instruções ou 

normas de ensino emanadas de órgãos competentes, alterando as disposições que com 

elas conflitarem. No próximo capítulo se discorrer sobre a forma de acompanhar o 

desenvolvimento da matemática, quase de forma autônoma.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGIA 

 

 

Com o objetivo de alcançar os propósitos do estudo, foi estruturado o processo 

da pesquisa em três níveis: primeiro, realizamos uma revisão da literatura para 

contextualizar a história dos conteúdos examinados com os cálculos matemáticos, 

começando com a Era de Cristo até a inserção do ensino de matemática no Brasil. Para 

a revisão literária foi tomada como ponto de partida os cálculos rudimentares até os 

primeiros professores, inclusive vindos para o Brasil, trazidos pela transferência da 

corte de Portugal a colônia portuguesa, Brasil.  

Para aprofundar a compreensão da influência militar no ensino de matemática, 

procurou-se a análise do conteúdo relacionados com a época, baseadas em autores tais 

como: (VALENTE, 2007); (SILVA LIMA, 2014); (SILVA, 2009); (LORENZ, 1998); 

(MARTINEZ, 2003) e (NORMELLO, 2010). Tal análise proporcionou o entendimento 

da história da matemática e o porquê/como os militares trouxeram para o Brasil.  

Tencionando examinar o rigor teórico a vinda da família Real Portuguesa para 

o Brasil, em segundo nível de estudo, foi realizado o desenvolvimento das escolas 

superiores militares, o desenho da política brasileira, e uma economia, desenvolvida 

aqui no Brasil, como consequência a necessidade do ensino básico das escolas 

secundarista militares e os professores formados no Brasil.  

A revisão literária baseou-se, para o desenvolvimento do texto pesquisa nesse 

nível, principalmente em: regimentos; revistas e boletins, como: (SUNOR, 2010); 

(DEPA, 2015); (MAPA, 2013); (AMAN, 2010); (SBC, 2003), e artigos, 

(CORREIA,2010); (COSTA,2004); (COSTA CUNHA, 2011) e (LANCHETTI, 2007), 

para a construção desse nível do texto. Realizou-se um estudo teórico dos conteúdos de 

matemática, dos primeiros livros editados no Brasil, para servir de conteúdo da pesquisa 

de ensino de matemática e disciplina nas escolas secundaristas militares. 

Já no terceiro nível de estudo, foi feita uma pesquisa de campo, com o 

propósito de identificar-se o ensino de matemática do Colégio da Polícia Militar de 

Pernambuco (CPMPE). Os lócus do estudo foram cinco sujeitos relacionados ao ensino 

médio do CPMPE: a Chefe da seção de ensino; o Coordenador das atividades técnicas-

pedagógicas, na área de exatas; dois professores de matemática e um ex-professor, que 

lecionou da fundação do CPM até 2014. O proposito destes sujeitos culmina a de 
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identificar as razões da forma de ensinar. Relacionados as aulas do CPMPE, e como o 

aluno dessa escola gostar de matemática, mais também: o currículo do CPMPE; o Plano 

de aula dos professores de matemática ou como eles desenvolvem as aulas e o 

regimento interno do CPMPE, e livros de matemática adotados pelo CPMPE, cumprido 

como uma forma de roteiro de aula.   

  Considerando-se os propósitos deste estudo, a abordagem qualitativa mostra-

se como caminho mais pertinente para que se possa atingir o objetivo pretendido, tendo 

como base estrutural a pesquisa bibliográfica e documental, para dar conta do processo 

evolutivo do ensino da matemática. 

Do ponto de vista teórico-conceitual, o texto foi construído numa perspectiva 

em que as questões disciplinares tem suas relevâncias. Nesse sentido optau-se por 

referências que permitiram compreender historicamente os conceitos de ensino de 

matemática dentro de uma formação militar, observando a hierarquia e a disciplina, 

levando em conta as interpretações de: MICHEL FOUCAULT (1987); WAGNER 

VALENTE (2007); PAULO FREIRE (1997); e, de outros autores que servirão nessa 

perspectiva conceitual, servirem para auxiliar na compreensão desse universo peculiar. 

A obra de Foucault, vigiar e Punir descreve as violências nas prisões, desde as 

épocas medievais, de forma exorbitante, se apropriando da vigilância hierárquica e os 

aspectos punitivos, mas a análise se enquadra nas diversas classes que fazem usos dos 

sistemas de normas, nas ações controladoras e disciplinares, não só nas escolas 

militares, mas, nas escolas religiosas, nas escolas de aplicações, escolas de inclusões 

sociais (nas prisões), etc., que são denominadas disciplinas conscientes.     

 Propõem que a história do ensino da matemática teve como inserção os 

militares, consequentemente, a disciplina militar no ensino do CPMPE tem como base a 

disciplina como aprendizagem, que na concepção dos Professores do CPMPE estejam 

pautados nas teorias da aprendizagem que proporcionem a realizações didáticas 

pedagógicas, a partir do meio social, a fim de promover esse desenvolvimento. 

Qualidade na educação – “a democrática, popular, rigorosa, séria respeitosa e 

estimuladora da presença popular nos destinos da escola que se vá se tornando cada 

vez mais uma escola alegre” (FREIRE, 2001, p 23). 

             Dessa forma, os materiais citados foram utilizados, além de ter-se recorrido aos 

modelos de ensino, ao histórico dos colégios modelos para os alunos das Universidades, 

Colégios de Aplicação da UFPE e Escola do Recife (UPE), a fim de comparar-se a sua 
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disciplina com o desenvolvimento histórico do ensino, com o Colégio Militar do Recife 

(CMR) e o Colégio da Polícia Militar de Pernambuco (CPM). Serviram para entender as 

diversas formas de modelo de ensino, mapeando o referencial do trabalho com relação 

às tendências pedagógicas tradicionais: “é uma prática educacional que persiste no 

tempo, suas diferentes formas, e que passaram a fornecer um quadro diferencial para 

todas as demais abordagens” (Professor do CPM). 

Formação de grupos de ensino, tais como: grupo de robótica, grupo de 

olimpíadas e grupo dos concursos. Esse modelo se dá em relação a métodos, relação 

educador-educando, de um mediador completo e o aluno por fazer a construção do 

assunto ensinado, como dito anteriormente, que propõe exercícios pospostos, como 

forma de conteúdo programático e não como forma de mensuração do produto de 

ensino. São objetivos do Colégio da Polícia Militar de Pernambuco: a pesquisa prática 

proposta entre o ensino e a cultura disciplinar, em que o professor esteja pautado nas 

teorias da aprendizagem que promovam as intervenções didático-pedagógicas a partir da 

resolução dos exercícios de avaliações a fim de promover a construção do 

conhecimento. 

Talvez estes sejam as diferenças de métodos conhecidos pelo autor em outros 

colégios, e até apresentado em reformas, planejamentos, criações de projetos, 

elaboração de planos e programas, formação continuada, entre outros; todavia, muitas 

dessas atividades são conhecidas na prática habitual dos professores, ficando à mercê da 

subjetividade, ou seja, apenas no campo das especulações.  

“À investigação qualitativa em educação assume muitas formas e é conduzida 

em múltiplos contextos” (BOGDAN, 1994). Nesse sentido, os procedimentos de coletas 

de dados que foram utilizados para o estudo, foram os regulamentos; plano de aula 

(livro); e regimentos internos além das entrevistas feitas com professores.  

As perguntas (anexas) foram enviadas por WhatsApp, para que todos os 

sujeitos respondessem as perguntas, por meio eletrônico, o que permite privacidade nas 

respostas, guardando sigilos as razões políticas e opiniões particulares. Todos os 

entrevistados permitem elucidarem questões levantadas e cumprir o propósito de 

enriquecer a compressão sobre o tema. As perguntas por meio eletrônico, fornece 

informações a respeito dos fatos do colégio, dando atenção especial a articulação e a 

realização do colégio, no que tange ao seu processo de ensino e a efetivação dos objetos 

geral e especifico da pesquisa. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS E ALGUMAS REFLEXÕES 

    

       Ao abordar-se o ensino de matemática no colégio da polícia militar de 

Pernambuco (CPMPE), foram examinadas as respostas, feitas por perguntas através do 

aplicativo WhatsApp, das coordenadoras da seção técnica de ensino, uma chefe da 

década de oitenta, até ser  substituída por outra coordenadora em 2010, essa 

permanecendo até o momento; do professor apoio técnico pedagógico (ATP) do ensino 

médio e três professores de matemática, um ensina em turmas do fundamental e médio e 

os outros dois do ensino médio. Sobre o método utilizado no ensino de matemática, 

crítica à diferenciação da escola. 

Nestas análises, inicialmente, são discutidos os modelos de ensino, comparado a 

uma evolução histórica militar no Brasil, de modo a evidenciar o novo ensino do 

colégio, com a dualidade e a diferenciação no ensino de matemática. 

Em seguida, o foco concentrou-se na relação do ensino de matemática no 

CPMPE, que tem como objetivo maior, a finalidade de conduzir seus alunos ao ensino 

superior do Brasil, seja por instituições superiores militares, ou superior civil. 

Nessa esfera de discussão, também são examinadas as propostas pedagógica do 

CPMPE, considerando a forma disciplinar militar inserida na educação escolar, como 

também, um plano de aula desenvolvido, paralela, ao livro didático adotado. Por fim, 

foi realizada uma aproximação desses temas com os estudos sobre os recentes projetos 

políticos de ensino do CPMPE.   

 

  

4.1 A Influência dos projetos de política pedagógica do ensino de matemática militar 

 

 

O modelo de ensino do CPMPE guarda relação com a história militar do Brasil, 

a diversos aspectos. O mais importante deles é a disciplina aplicada na escola, que tem 

normas desde a chegada dos seus alunos ao colégio até a aula ministrada na sala. 

O colégio guarda relação disciplinar desde a época que o estudante, seguia na 

fila para a sala de aula, aguardava o professor numa expectativa, e dava bom 

dia quando o professor adentrava na sala, isso é um orgulho para os pais, eles 

(os alunos) gostam de fazer essa obrigação todos os dias, normas 



92 
 

disciplinares torna os estudantes felizes pelo o que são submetidos. (Chefe da 

STE/CPMPE). 

A análise teórica sobre o ensino de matemática numa escola militar, numa 

espécie de síntese histórica, como aconteceu a formação das escolas militares de ensino 

fundamental, e seus desmembramentos em escolas civis. O ensino de matemática indica 

de maneira geral as características de um grupo social especifico que, do ponto de vista 

cultural, está vinculada a identidade com os militares do exército. 

Quando na década de sessenta foi criado o CPMPE, o ensino ficara subordinado 

a diretoria de instrução de ensino militar da polícia militar (DE) e pautou-se as suas 

atividades pelos regulamentos internos dos estabelecimentos oficiais de ensino médio, 

como também, com o modelo do regulamento disciplinar do exército, onde a própria 

polícia militar cumpria, visto que era uma força auxiliar do exército. 

Para dá início as aulas do CPMPE, matricularam os alunos do ensino secundário 

do Ginásio Pernambucano (GP). 

Fundada no período imperial, desfrutava de um ensino crescente nos séculos 

XIX e XX, rivalizando até mesmo com o colégio Pedro II do Rio de Janeiro. 

O GP, formavam intelectual, que se fazia através pela competência. O 

exercício das funções intelectuais exigia treinamento, disciplina, preparação 

metódica, domínio da expressão linguística, criação, invenção e exigia o 

desenvolvimento de capacidade diretiva (BARROSO, Revista Educar, 1998). 

A proposta de ensino caracteriza pelas quantidades de aulas semanais, no 1º , 2º 

e 3º ano do curso científico, no caso em matemática, serem de quatro aulas semanais, o 

curso abrangia o ensino científico, porque na época existia a opção: magistério, normal 

e profissionalizante, assim como o conteúdo programado, distribuído por séries, que 

começava por teorias dos conjuntos, na  primeira série do curso científico, até regras de 

derivação, já no terceiro ano, conforme o desenvolvimento do livro adotado. 

Mesmo com os programas definidos, nunca indicaram qualquer metodologia 

para a abordagem dos assuntos, com isso o ensino militar tinha uma metodologia 

própria, sendo o aluno militar um depositário de conhecimentos, caracterizando o 

Positivismo. Mesmo indo de encontro as leis de ensino, final da década de 50, as 

escolas passavam a ser mais populares, “com direito a escolarização de crianças de 7 a 

14 anos, beneficiando as oriundas de classes trabalhadoras, até então discriminadas” 

(LOE,1946, p.01) 
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A expansão do ensino no Brasil acarretou a necessidade do profissional de 

ensino, aumentando consideravelmente, as universidades no Brasil; foram realizados 

nacionalmente diversos congressos de ensino, já em Salvador, em 1955, com 

participação de 115 professores de sete Estados, e em Porto Alegre, 1957, com a 

presença de 240 professores, reflexo do movimento da matemática moderna, ocorrido 

na França, que tinha como aspecto a busca do desenvolvimento no ensino de 

matemática, que não mudara desde o século XVIII; foram nesses congressos que se 

estabeleceram as bases do movimento modernista:  

Além da introdução, nos currículos, de uma Matemática produzida mais 

recentemente, defendia-se o realce na precisão da linguagem matemática; 

uma nova abordagem dos conteúdos tradicionais na qual estivessem 

presentes as linguagens dos conjuntos, as relações (subconjuntos do conjunto 

dos pares ordenados do produto cartesiano de dois conjuntos) e as estruturas 

matemáticas (anéis, grupos, corpos, espaços vetoriais), a sequenciação dos 

conteúdos de acordo com a moderna construção lógica da Matemática, o 

destaque para as propriedades das operações em lugar da ênfase nas 

habilidades computacionais. (WIELEWSK, 2008, apud OLIVEIRA,2007, 

p.142) 

 A apresentação das ideias do Movimento da Matemática Moderna no Brasil foi 

grande repercussão. Em 1959, o 3º Congresso Brasileiro de Ensino de Matemática, 

realizado no Rio de Janeiro, agregou 500 professores de dezoito estados. Nesse evento 

se verificaram as primeiras manifestações do Movimento da Matemática Moderna em 

nosso país.  

O ensino da matemática numa unidade militar, ficaram carregadas de 

perspectivas pelos exercícios de forma abstratas, copiados pelos livros 

adotados, pelas questões de concursos, ditos difíceis, quando comenta, na 

hora que está ensinando, associando a um saber discursivo do professor. (Ex-

professor do CPMPE). 

Essa perspectiva, de analisar o discurso, ou seja, a mensagem que traz o 

professor ensinando matemática dentro de um contexto histórico mudaria o seu modelo 

de ensino baseado na política de mudança ocorrida na época entre 50-60, concordariam 

aos que foram proferidos na manifestação, determinados em outros colégios públicos, 

podem ser aproveitados, se compreender um modelo próprio, ensinar matemática, 

empreitada pela formação militar, resistindo de imediato na mudança do movimento, no 

ensino moderno, na fase da ditadura e o ensino atual. 

Em 1967 foi criado o primeiro Regulamento interno (RI) do CPMPE, data da 

sua criação, em seguida foram revisados alguns artigos a nível de 

organização administrativa e disciplinar, porém, a estrutura pedagógica só 
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ocorreu após a publicação da nova LDB em 1996, sendo o RI em 2002 e 

depois 2010(Chefe da STE, CPMPE). 

 Para se alcançar o ensino contextualizado e Inter disciplinado, é necessário 

observar nestas posturas alguns princípios; primeiro é criar um cenário em que o texto 

está inserido, já no processo interdisciplinar são necessários, também, o diálogo, 

interação social, o conhecimento, tudo isso comparado a técnicas, a experiências e a 

coragem de mudança, já defendia o filosofo francês, Michel Foucault, de como a melhor 

forma de transmitir um conteúdo de ensino, utilizando-se de padrões, normas, 

acompanhado a história da formação militar, os “modos de fazer” e o ensino tendo 

como base o seu dia a dia: 

[...] a disciplina fabrica indivíduos, ela é a técnica especifica de um poder que 

toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de 

seu exercícios (FOUCAUT,1987 p. 195) 

[...] o sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvidas ao uso do 

instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sansão normalizadora e sua 

combinação num procedimento que lhe é especifico, o exame 

(FOUCAUT,1987 p. 197) 

 

 

Nessa proposta de ensino apresentada pela CPMPE, numa inserção histórica de 

educação no Brasil, com a orientação dos movimentos para a modernidade, buscando 

compreender o colégio da polícia, como força auxiliar das forças armadas, com a 

disciplina no ensino influenciando a aprendizagem dos alunos. 

Foi a partir da década de 70 que o ensino militar nas escolas secundárias usou 

seu regulamento a disciplina no contexto educacional, como parte do seu aprendizado, 

com a Lei 5.692/71, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, acrescentando alguns 

artigos, a disciplina dos militares, na educação, além de promover alterações na 

estrutura organizacional da educação nacional militar. 

A Lei de 1971 é bastante clara quanto à determinação e ordenação dos períodos, 

séries a serem vencidas pelos alunos para completar seus estudos em todos os graus de 

ensino, deixando de ensinar só o científico, para criar os dois níveis de ensino. 

  Surgiram na ditadura militar, no governo do general Emílio Garrastazu Médici, 

o processo de transição no Congresso foi muito rápido, havendo pouca negociação por 

um melhor ensino, que passou a denominar ensino de 1º grau e ensino de 2º grau. 

 Aproveitando essa mudança, 

As escolas militares colocaram em seu currículo a hierarquia e disciplina 

como matéria (formatura, cobertura, ordem unida, desfile militar, etc.) como 

a disciplina das forças armadas, agora do colégio da polícia e, ainda, 
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promoções a patentes superiores aos colegas, tendo como prêmio as melhores 

notas. (SCMB, 2012, p.08).  

O CPMPE teve a mesma postura na sua filosofia, “a filosofia do modelo 

implantado, em alguns pontos nos anos oitenta, servirão de bases, inclusive, a 

meritocracia (legião de méritos) e premiação, dos nossos alunos pelos resultados 

exitosos” (Chefe da STE/PMPE) 

Apesar de que nessa época, com a lei foram introduzidos os cursos 

complementares, obrigando os colégios públicos a colocar no seu planejamento os 

cursos profissionalizantes, os colégios militares seguiram o ensino tradicional, de 1º e 

2ºgraus, com as matérias do curso científico, tendo como objetivo passar os seus alunos 

para as escolas de ensino superior militar. 

O que se pode observar, a partir daqui, é que o ensino numa formação militar, 

sempre acompanhou o desenvolvimento aplicado às metodologias de ensino no país e 

nos países mais desenvolvidos, preocupado com a educação, contudo nunca se 

preocupou em entender que, trabalhar com educação é desligar-se de instituições 

constitucionalmente, para o serviço de segurança pública de forma preventiva e 

ostensiva. “Existe normas pedagógicas e normas institucionais, as normas pedagógicas 

não interfere na caserna e vice-versa, o equilíbrio é dosado de acordo com a 

capacidade do docente” (Chefe da STE/CPMPE). 

As instituições militares de ensino acompanharam o desenvolvimento e as 

diversas transformações no ensino de matemática, num ambiente em que impera as 

guerras, o controle de distúrbios civis, a segurança pública, de forma independente. 

 Com essa observação se pôde construir, através da história do ensino de 

matemática, numa situação desafiadora, a instituição da polícia militar de Pernambuco 

na área de ensino desenvolveu junto ao colégio da polícia militar de Pernambuco, a 

categoria dos professores militares do CPMPE não garantem o exercícios de magistério, 

há um acumulo e cargos, enquanto professor, lotados nas unidades administrativas, não 

se garantindo aos professores civis que garantem o direito na área de educação, praticam 

o ensino num ambiente de educação, onde imperam a hierarquia e disciplina. 

 A ideia de valores e disciplina na sociedade são obtidas a partir de preceitos que 

são desenvolvidos no meio familiar ou escolar em que se ensina o respeito com os mais 

velhos, a consideração com o próximo; a vigilância pelo caminho certo, evitar os vícios; 

as exaltações as qualidades de vida, o respeito à espiritualidade são fatores ensinados 
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para as crianças, “o futuro”. É, dessa forma, que o ensino militar forma seus cidadãos, 

repassando para seus responsáveis, sociedade e família como o melhor. 

O processo educativo adotado pelo CPMPE, visa ao desenvolvimento 

integral do aluno, nos seus aspectos psicossocial e cognitivo, preparando-o 

para o exercício da cidadania, centrados como titulares de direitos e 

obrigações, estimulados pelo conjunto de agentes da sala de aula (professor, 

componente curricular, materiais instrucionais e processo de 

acompanhamento e de avaliação) a inserir o aprendizado nas formas de 

produtividade. Do ponto de vista psicopedagógico, a abordagem 

sociointeracionista norteia o fazer pedagógico (Chefe da STE/CPMPE). 

 

Outra característica, porém, que foram mudadas é o fato de que uma instituição 

de educação militar passara por perspectiva de seleção dos mais aptos, buscando 

cidadãos que possuam determinados habilidades para determinadas funções, passa para 

a diversidade cultural de seus quadros, e com uma educação agora democrática. 

 Ao se analisar a concorrência de candidatos à vaga das instituições militares, 

desde que elas foram formadas, verifica-se que o ensino público é desigual em qualquer 

outra instituição pública ou particular. Noticiam-se diariamente a insegurança, a 

indisciplina, a ameaça de drogas na escola, a evasão escolar, a repetência, comuns aos 

colégios que não são disciplinadores; a disciplina sempre foi a base do ensino dos 

colégios militares, religiosos e de aplicação.  

Outra mudança, significativa, foi a permissão da entrada de alunas do sexo 

feminino, a Constituição de 1988, o concurso público para professores com licenciatura 

e a maioria vinda de convênios com a Secretaria de Educação, todos esses 

acontecimentos na década anterior, mas que só foi significativa nos finais do século XX 

e início do XXI, chegando a aderir a uma política de desmilitarização, até hoje não 

alcançada,  

Mesmo com essas supostas características do ensino militar no Brasil, a 

hierarquia continua sendo ainda um papel disciplinador nas escolas tradicionais, o grau 

hierárquico permanece até hoje, tendo como tendência a disciplina fiscalizadora, agora 

com o papel pedagógico. 

[...] o ensino o propriamente dito, a aquisição do conhecimento pelo próprio 

exercício da atividade pedagógica, enfim uma observação reciproca e 

hierarquizada; uma relação de fiscalização, definida e regulada, está inserida 

na essência da prática do ensino, não como uma peça trazida ou adjacente, 

mas como um mecanismo que lhe é inerente e múltipla a sua eficiência. 

(FOUCAUT,1987 p. 201). 
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            Essa análise apresentada tem como intuito subsidiar a pesquisa, citando a 

respeito de educação, ensino e disciplina, bases da formação escolar nas instituições de 

formação militar, que implica na adesão do sujeito (aluno), a certas normas e práticas 

tipicamente militar, que estão presentes na apresentação formal ou na percussão, através 

do discurso oral, contidas nos regulamentos e leis.   

É dentro desse escopo que se delimitou a presente pesquisa, a aplicação de 

quando foi formado o CPMPE, um conjunto de aspecto psicológico, quando aplicado as 

leis, as normas, os regulamentos, padronizando os alunos, trava um discurso baraços 

que vem de encontro a pesquisa, quando a disciplina imposta muda o comportamento 

dentro de um espaço social. 

Fazer a educação na escola militar como um instrumento para acabar com a 

hierarquia implantada como militares das Forças Armadas, as políticas públicas de 

ensino, colocando um conselho de classe, que participam os pais, pedagogos, 

professores e outros ligados a educação, comprometidos com o ensino, colocando o 

professor dessa escola, que tem como tradição um ensino com abordagens mais 

humanistas, nesse processo formando um conteúdo dinâmico, comprometido com a 

sociedade civil. “O projeto de ensino pedagógico foi criado de acordo com as normas 

nacionais e deve ser analisado e revisado semestralmente” (Chefe da STE/PMPE). 

No CPMPE a educação/ensino podem ser compreendidos de forma como se ver 

os alunos, aprendem discriminante, fardados diariamente, como militares, possuem 

hierarquia no sistema de graduação, perfilam como tropa militares profissionais, enfim 

incorporam as atitudes, gestos e linguaja a postura militar. 

Então formar um juízo sobre uma mudança no ensino, dentro de uma instituição 

militar, foi sentida pelos professores mais antigos, só alcançando na década passada, 

após a mudança na forma de ensinar, com as reuniões elaboradas por uma pedagoga, 

que transmitia a forma que aprendera nas escolas de referências de ensino. 

 Publicado em ata, junto com conjuntos de normas, estatutos e exemplos das 

escolas que categoricamente colocam o aluno fardado como militar, num patamar 

superior de ensino e aprendizagem, através também das avaliações, como forma de 

cobrança, tomando como base de aproveitamento e não com o interesse de dá notas.  

Acredita numa filosofia de avaliação que seja representativa da aprendizagem 

significativa, que funcione como reguladora e aprendizagem e seja um 

processo duplo de investigação do trabalho pedagógico, abrangendo não só o 

aluno que ainda não aprendeu mas a pratica pedagógica do professor e 

metodologia dos trabalhos desenvolvidos, o interesse, a participação, a 
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responsabilidade do próprio aluno, e o contexto onde o processo de ensino e 

de aprendizagem se efetiva (Esc. De Ap. do Recife, 1984, história). 

 Percebe-se o aluno como aprendiz, um ser em potencial, capaz de construírem 

relações, esquemas e conhecimentos a partir dos desafios que lhes são atribuídos, bem 

como o professor no seu papel de facilitador de aprendizagem.  

A pedagogia de Paulo Freire, foi adotada no CPMPE, e vários professores 

resistiram ao modelo, uma vez em sua formação acadêmica existia um vácuo 

das metodologias ativas e das metodologias por competência e da interação, 

onde os professores preferiam continuar na abordagem tradicional, não, mas 

cabível para a época (Chefe da STE/CPMPE). 

Foi dessa forma que o ensino de matemática militar conseguiu alcançar o desafio 

da mudança, na década de 90, no ensino é que não foi muito diferente, “os professores 

colocavam um exercício no início da aula, exemplo introdução de funções, a partir 

daquele exercício construíam as definições como era seu desenvolvimento e se chegaria 

a qual resposta” (Ex-professor do CPMPE), esse modelo adotado pelo ensino de 

matemática, muitas vezes, serviram para outros colégios, modelo feito em equipe.  

O projeto político pedagógico, implantado no fim da década de 90, mudava não 

só a forma de ensinar como também, alterações com o currículo de ensino, as 

inovações, a integralização e qualidade na prática educativa na escola. 

A hierarquia e disciplina, num ambiente de educação, pode e é aplicado no 

CPMPE, mesmo porque Paulo Freire não cita nada de forma imperiosa, a 

hierarquia e disciplina não é imperiosa e o ensino muito menos, ambos são 

construídos de acordo com a metodologia ativa e a legislação ativa (Chefe da 

STE/CPMPE). 

 Numa perspectiva, o modelo inovador de educação exige uma integração com 

os pais, comunidade e ambiente, isso no (CPMPE) foram implantados entre o fim do 

século e início deste, firmando reuniões periodicamente, entre pais e mestres, ouvindo a 

comunidade militar a que se integra e o ambiente no qual estar inserido.  

A essência do aprendizado tem a ver com o professor, aquele que administra, 

estimula, enriquece e dá vida a uma série de processos que levam o aluno a 

aprender, num processo escolar onde desenvolve dois traços contraditórios: 

disciplina pessoal e curiosidade (CASTRO, revista Veja, 1999). 

A solicitação na mudança direção dos colégios militares não foi atendida, a 

exigência era demostrar uma gestão estratégica a educação pública, uma direção mais 

democrática, com eleições, por exemplo, não vindo a acontecer, em particular, no C P 

MPE é indicado por política, sem nenhuma relação com ensino.  
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Mesmo que se tenha se firmado convênios com a secretária de educação do 

estado de Pernambuco, passando o Colégio para a jurisdição de fiscalização de ensino 

para a gerência regional de ensino (GRE) da área norte, a mesma do CMR, colocando a 

qualidade do ensino, como se destacou, do avanço do conhecimento sobre a 

aprendizagem, do avanço do conhecimento sobre a gestão escolar. 

 Algumas normas e diretrizes, na área de educação, são levadas para a 

chancelaria da GRE, mas muitas vezes não são aprovadas pelo conselho de 

educação, visto que, àquela gerencia protela sobre se o CPMPE é um quartel 

(se referindo a carros caracterizados da mesma cor da polícia; uma reserva de 

material bélico; o professor fardado, etc.), não levando em conta que é uma 

unidade militar, educadora. (Chefe da STE CPM/PE). 

“Isso é ruim, a GRE, fiscaliza também, cadernetas, frequências, matriz 

curricular, o que amarra o plano pedagógico nosso, que se constrói levando em conta o 

aluno numa formação militar” (Chefe da STE/CPMPE) 

A falta destes profissionais autônomos, esbarra numa clara compreensão no 

sistema de ensino de melhor qualidade, no que concerne ao processo de elaboração de 

políticas, diretrizes, programas e plano de ação na área de educação escolar, bem como 

o objetivo de promover um ensino de qualidade, como era no passado. 

 [...] qualidade da educação, educação para a qualidade, educação e qualidade 

de vida, não importa em que enunciado se encontrem, educação e qualidade 

são sempre uma questão política, fora de cuja reflexão, de cuja a 

compreensão não nos é possível entender nem uma nem outra. (Paulo 

Freire,2001, p 24). 

  Buscou-se construções coletivas na escola, de um rearranjo normativo-

procedimental político comprometido com um projeto pedagógico, também político, 

direcionados ao atendimento das atuais demandas sociolaborais, encontrará na gestão 

estratégica um elemento pragmático facilitador/possibilitados da melhoria da qualidade 

do ensino, voltado para a inserção social dos egressos do colégio citado, como 

protagonistas das possibilidades de uma transformação justa na sociedade. 

 O trabalho da área de gestão da educação há mais de vinte anos não vem 

acompanhando o desenvolvendo na área de ensino, principalmente no contexto da 

educação pública de Pernambuco, não percebendo as profundas “mudanças e desafios 

oriundos dos crescentes disparidade sociocultural e intelectual entre as diversas 

classes dela integrante” (SILVA Apud PAZETO eWITTMANN,2001, p.141). 
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Mas as políticas pedagógicas no colégio da polícia militar foram postas em 

prática, a seção técnica de ensino chefiado pela pedagoga
12

, passando por uma equipe 

formada por outros pedagogos, professores, e psicólogos no sentido de avaliarem o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

 A coordenação do trabalho se refere ao conjunto de atividades e procedimentos 

que visa a reunião, a articulação e integração da atuação dos profissionais da escola, 

esses processos de mudança favoreceram a apropriação, tanto pelo estudante como pela 

sua comunidade do saber escolar.  

Tal apropriação da sala de aula não ocorreu das interações com os profissionais 

de educação com a gestão, deixando uma lacuna em branco, em função disto, são 

muitas as relações, que não ocorrem entre o saber escolar e a gestão estratégica da 

escola. Sabe-se que esta perpassa, os principais processos de trabalho no interior da 

unidade escolar e que, organizando e harmonizando a relação instituído-instituinte, 

“administrando o processo pedagógico e formulando propostas e estratégias que 

garantam a sua inviolabilidade, busca atuar, na escola, de forma subsidiária, junto ao 

processo de ensino-aprendizagem” (SILVA,2014, Apud RUSSO, 2004).  

A reestruturação da educação, gestada no país nos anos 90, segue o discurso 

técnico da racionalidade administrativa, mas esbarra numa crise de legitimidade do 

Estado, que não atende as solicitações emanadas dos colégios militares, abrindo um 

leque de ocorrências negativas na administrativa, em razão da ineficiência do servidor 

público no cumprimento do seu papel, de olho nos melhores salários e sem nenhum 

perfil profissional emana pelo colégio militar, “reduzindo a questão a um problema de 

ordem administrativa” (SILVA, 2014 Apud NASCIMENTO,2005). 

O Corpo Docente do CPMPE, integram profissionais legalmente habilitados 

para o exercício do magistério, designados mediante aprovação em concurso 

público sendo constituído por: Professores do Quadro Permanente de 

Professores Civis; Militares Estaduais; Funcionários Civis das Corporações 

Militares Estaduais; Professores efetivos cedidos pela Secretaria de Educação 

do Estado; e Professores com contrato temporário também cedidos pela 

Secretaria de Educação do Estado. A gestão é designada mediante Portaria do 

Comando Geral da Polícia Militar e o corpo administrativo é constituído por 

                                                             
12

 Uma pessoa capaz de atuar na área de ensino e não-ensino, mas implementando o ensino do sujeito 

sendo guia daquele que o conduz, coordena essa prática, a partir da avaliação dos professores, no seu 

desenvolvimento do assunto dado nas salas de aula, e a mudança na forma de ensinar. 
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funcionários públicos civis e militares integrantes da Secretaria de Defesa 

Social (Chefe da STE/CPMPE). 

Neste trabalho foi estabelecido uma combinação entre educação com disciplina, 

ensino, aprendizagem, e suas mudanças, ao longo da história do ensino de matemática, 

aqui pesquisado, que os militares adotaram, na tentativa de alcançar a qualidade 

procurando as convergências do aluno fardado, a sociedade e um mundo pratico em 

instituições de formação militar, como é o caso do CPMPE.  

O ensino de matemática, na formação militar, no contexto atual, que será 

analisada nos próximos parágrafos, principalmente, por depoimentos de professores do 

Colégio da Polícia Militar de Pernambuco, de como esse ensino é realizado, através de 

exercícios de avaliações e suas respostas. 

 

 4.2. As Estruturas organizacionais das avaliações 

 

 

             A intenção deste estudo, também, é abordar um ensino de matemática numa 

instituição militar, em mais uma fase e sua cultura no meio social, e como podem ser 

manifestados, nesse está presente, os modelos de ensinar matemática na sala de aula, 

com as avaliações como conteúdo, foram abordadas reflexões de CURY,2007; - Os 

processos de avaliação nas aulas de matemática.  

No Brasil tem conseguido construir uma metodologia de avaliação que vem 

se tornando referência mundial” e suas práticas dos professores nas suas 

formas de avaliarem.  “Não resta dúvida de que falar de avaliação não é 

tarefa simples. Isso porque a escola sempre foi marcada pela tradição de 

práticas avaliativas pautadas na mensuração do desempenho e na 

disciplinarização do aluno (CURY, 2007, p 117). 

 A princípio refletindo-se um modelo de avaliar do CPMPE, em seguida foram 

analisadas as respostas e observações, apresentados pelos professores e alunos, que teve 

origem em perguntas que foram elaborados, durante as visitas como professor de 

matemática, no ensino fundamental e médio do CPMPE. 

 Os questionamentos foram feitos a partir de uma preocupação de como os 

professores desenvolviam o ensino na sala de aula, produzindo os exercícios de 

questões de exames das escolas superiores, principalmente, militares, tais como: ITA; 

IME; AFA; Fuvest, exames considerados difíceis, pois as questões tinham a intenção de 

abranger, se não todo o programa do ensino básico, mas boa parte. 
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A análise das respostas, além de ser uma metodologia de pesquisa, pode ser, 

também, enfocada como uma metodologia de ensino, se for empregada em 

sala de aula, como “trampolim para a aprendizagem” (BORASI,1985), 

partindo dos erros detectados e levando os alunos questionar suas respostas, 

para construir o próprio conhecimento. (CURY,2007). 

 

 Como dito no capítulo anterior, muitas reuniões eram feitas para atualizar o 

ensino, na área matemática, várias vezes foram debatidos com os seis professores do 

ensino médio, como se colocariam exercícios dos vestibulares passados para construir 

as definições do conteúdo dado. Muitas vezes era indagado o que a comissão exigia, 

contextualizar e interagir com outras disciplinas, o livro adotado era ainda o mesmo de 

quando o colégio fora inaugurado com a edição mais moderna, junto com os outros 

colégios militares do país. 

A partir daí, foi montado um próprio livro, revista (anexo B), em 1990 foram 

lançados os exercícios pospostos pelos professores do ensino médio, na verdade uma 

coletânea de exercícios, divididos em quatorze revista, mas por outras questões, três 

anos depois, já não houve mais reuniões, e as revistas deixaram de ser lançadas, na 

proposta de atualizar. Foi uma experiência inédita, mas por falta de estrutura do 

colégio, e por falta de entendimento, capacitação dos docentes, pois os docentes não 

conseguiam acompanhar o modelo inédito. (Ex-Professor do CPMPE)  

Em um planejamento para as turmas do 1ª ano do ensino médio, onde estar 

inserido a definição de números, incluindo razão, proporção, grandezas, dizimas, 

módulo, montou-se uma sequência de exercícios para alcançar os assuntos da 1ª série:  

Integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimentos, 

apesar de serem abordados no Brasil a partir da LDB/ 71, só se tornou mais presente, 

com a nova LDB/96 e com os parâmetros de ensino, mas os professores de matemática 

do CPMPE, já tinham a missão de elaborar exercícios, cumprindo a orientação da lei 

anterior. 

Mesmo que com a homologação das diretrizes de 96, o ensino militar continuou 

fazendo seu próprio modelo de ensino: Art. 83. O ensino militar é regulado em lei 

específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas pelos 

sistemas de ensino. (LDB/96). 
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            “Entre 1989 e 1998, acompanhou-se as revistas, assim chamadas as apostilas do 

colégio da polícia, o livro sete autores e o livro passado matemática elementar, até que 

se adotou um livro, e deixou-se todos esses de lado” (Ex-professor do CPMPE) 

O plano de aula, sempre foram construídas de acordo com o desenvolvimento do 

livro adotado pelos professores, como, em reunião os professores do fundamental e 

médio, foram unanime em adotar no ensino médio o livro “Aplicações e Contexto”, do 

autor DANTE, 1998. Pois era o mais semelhante com o ensino e a revista lançada 

dentro de uma construção pedagógica, para o ensino numa formação militar, de acordo 

com a publicação da LDB/96. 

Sendo mais difícil mudar nessa década, em que o colégio militar do Recife foi 

reativado, mas, de certa forma, os professores de matemática, para se fazer uma revista, 

colocando exercícios que abrangessem as outras disciplinas. Precisou relembrar que, 

mesmo surgido na França e Itália na década de 60, num período marcado pelo 

movimento estudantil, que reivindicava um ensino mais sintonizado com as questões de 

ordem social, que foi atendido em parte, pois não podiam ser resolvidos por uma única 

disciplina ou área do saber, foi orientado na matriz curricular do CPMPE.  

No Brasil chegaram exercendo certa influência na elaboração da Lei de 

Diretrizes e Bases- 1996, e no cenário educacional brasileiro desde então, foi marcado 

por análise para sentir na prática do ensino, um modelo que represente uma 

transformação, rumo a criação e implantação de um ensino de matemática, a partir 

daquele período foram convocados a trabalhar com professores das outras áreas, a fim 

de alcançar o propósito. 

 O CPMPE e o CMR colocaram em prática a interdisciplinaridade, depois com a 

nova da LDB nº 9.9394/96 visaram a construção de um conhecimento globalizado, 

rompendo com as barreiras das disciplinas, contextualizando, também, que, de certa 

forma, eram revisados todo conteúdo pela equipe técnica de ensino numa forma de 

avaliação, os assuntos escritos em linguagem natural a matemática, associando ao 

cotidiano, a fim de alcançar a comunidade social, como entendido para a época. 

“Durante a reativação do CMR, o CPM serviu de modelo, tanto para reorganizar as 

instalações, como o ensino da região” (Chefe da STE/CPMPE)  

Quanto ao aspecto social da instituição, está vinculado à realidade social dos 

militares. Suas posições sociais, suas estruturas e modelo familiar, seus costumes e 
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tradições, que seguem a influência nesse processo de construção da identidade da 

pessoa, que do aluno, incorpora essa identidade. 

 A intenção dos professores eram colocar os alunos do CPMPE numa escola 

superior, mas ao mesmo tempo no mercado de trabalho, utilizando uma filosofia de 

avaliação, realizando através de processo sistemático, contínuo, cumulativo 

(considerando o conjunto de aprendizagem realizado durante o ano letivo) e 

participando com ênfase na função avaliativa-diagnóstica, com o objetivo de 

redimensionar a ação pedagógica possibilitando a aprendizagem, pois estas escolas 

superiores oferecem, além de um ensino superior de boa qualidade, a inclusão no 

mercado civil ou militar.  

Os propósitos com que se passaram do século XX para XXI, mudaram até de 

livro, já nos anos finais de 90, as revistas ficaram para consulta e adotaram os livros de 

matemática, cujo o objetivo era ensinar matemática, compreendendo as ideias básicas 

da matemática e, quando necessário, saber aplicá-las na resolução de problemas, que 

seria outra fase do colégio militar:  

A resolução de problemas tem grande importância no processo ensino-

aprendizagem da análise matemática, tem a natureza de serem desafiadoras e 

interessantes, como a análise de se ganhar em jogos de loterias e sorteios” 

nos aspectos fundamentais que rege as mudanças educacionais e estimula as 

diferentes pesquisas em educação é o fato de se buscar desenvolver nos 

alunos a capacidade de “aprender a aprender” segundo Lobachesvsky: Não 

há ramo da matemática, por mais abstrato que seja, que não possa um dia a 

vir a ser aplicado aos fenômenos do mundo real. (DANTE, 2000, 

apresentação). 

 

 

O livro trazia ainda 2.500 exercícios, 300 questões de vestibulares e as primeiras 

questões do então exame recém-criado, exame nacional de ensino médio, ENEM; e 

outros que não eram adotados, eram apenas indicados para exercita-los, com conteúdo 

parecido, muitos exercícios, de concursos e exames;  

Tive que resolver todos os exercícios, aquele do final do livro, pois só assim 

aprendi a resolver questões dos vestibulares que passei, o vestibular do Curso 

de Formações de Oficiais da Academia Militar de Paudalho, Pernambuco, e o 

vestibular de Direito da UFPE (Major da PMPE e advogada, ex-aluna do 

CPMPE).  

 Exemplificou-se com uma verificação corrente, para alunos do 3º ano do ensino 

médio do CPMPE, também ano de 1999, retirados dos exames de vestibulares da época, 

livros de concurso e o livro adotado: 
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Figura 2. 

(Verificação do CPMPE,1998, 3º ano do ensino médio). 
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Esses exercícios refletem bem como eram ensinados os conteúdos dos 

exercícios, dos anos noventa, eram vestibulares subjetivos e respostas diretas, a 

definições eram construídas antes dos exercícios em pauta; também exercícios de 

situação, como eram chamados os problemas antes das aulas, afim de criar uma 

problematização, e uma certa curiosidade dos alunos como resolve-las. 

 Para resolver os exercícios, era preciso analisar a pergunta, cada [oração], 

gramatica, símbolos matemáticos, eram transformados em linguagem 

matemática (expressão), a alternativa corresponde a uma expressão algébrica, 

resolvendo com mais facilidade (Ex-Professor do CPMPE). 

Com referência aos exercícios de geometria métrica espacial: “Se possível 

escrever as expressões das respostas, que corresponde, bem dizer, a todas as notações 

matemáticas, pego só um exercício ou dois, é o suficiente para internalizar os 

símbolos” (PROFESSOR DO CPMPE). 

 Era com a análise das respostas dos alunos que se enfocava uma metodologia de 

ensino do CPM, em sala de aula, sempre voltados para exercícios de exames de escolas 

superior. Os livros adotados continham iguais exemplos, isto fazia com que os alunos, 

na prática, toda semana fizessem um exame diferente, mas acrescentando o que estava 

sendo introduzido. 

 Uma nova técnica de ensino para os anos noventa, a utilização da resolução de 

problemas na prática educativa da matemática. É uma metodologia que deve merecer 

atenção por parte dos professores do CPMPE, pois a partir deles podem envolver o 

aluno em situações da vida real, motivando-o para o desenvolvimento do modo de 

pensar matemático. 

 Com essa técnica, o colégio da polícia militar de Pernambuco desenvolveu, 

muitas vezes, com o apoio pedagógico de ensino, os exercícios de avaliações, que 

informavam como queriam. 

Uma abordagem socilinterativista, de filosofia Paulo Freire, numa síntese 

humanista, de uma corrente psicológica sócio histórica de “Vigotsky”, numa 

função avaliativa desenvolvida progressivamente de grupo a partir de uma 

proposta definida coletivamente com o grupo – o aluno é participativo com 

base na cultura do grupo” (Chefe da STE do CPMPE), na matemática, a 

capacidade de processamento simbólico é o marco de diferenciar o homem 

das demais espécies (PAIVA,2009, P.84). 

Percebe que o aluno trabalha em grupo, como um ser em potencial, capaz de 

construir relações, esquemas e conhecimentos, a partir dos desafios que lhe são 
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atribuídos. É, dessa forma, que, com o exercício no início da aula de matemática, 

constroem-se as definições, de forma prática. 

 O professor no seu papel de facilitador de aprendizagem, numa filosofia de 

avaliações, nas escolas tradicionalmente disciplinares no estudo, foi realizado em um 

processo de acumulo de conteúdo, considerando o conjunto de aprendizagem realizado 

durante o ano letivo, e também, participativo, com ênfase na função avaliativa-

diagnóstica, com o objetivo de redimensionar ação pedagógica e propiciar novas 

possibilidades de aprendizagem.  

As correções feitas pelo professor são processos didáticos, que começa antes 

mesmo da aula, pois para resolver as questões, tem-se de estudar como transmitir as 

questões. Contudo, a expectativa do aluno em acertar é mais uma prova da atenção 

voltada para o assunto, e é isso que se desejava, a sua atenção.  

O professor comenta na turma: “esse exercício, mostrando o exercício do 

ENEM, só em o aluno tentar responder, mesmo errando, ele aprende a raciocinar lógica 

matemática”. (Professor do ensino fundamental e médio do CPMPE). 

Ao se analisar os exercícios de uma verificação corrente, aplicado no final da 

década de 90, numa turma de ensino médio do CPMPE, exercícios selecionados dos 

concursos, nota-se que, o nível de abstração daquele tempo continua até os dias atuais. 

A dificuldade da resolução, ainda nesses tempos, mais as realizações das provas formam 

as práticas que os professores desenvolveram para o ensino de matemática, na década 

passada e começo dessa década, exemplo: 

Para ministrar uma aula de função, partimos de um exemplo, explorando a 

noção de função do livro adotado pelo C P M, ainda em 1999: 

 

1º) observe a tabela que relaciona a medida do lado de uma região quadrada e 

a sua área: 

Lado (cm) [ 1; 1,5;  2;  3; 3,5;  4; 1   ] 

Área (cm) [ 1;  2,25; 4;  9;  12,25;  16; 1  ] 

(DANTE,1999, p.28). 

 

P: o exercício proposto é para se ter uma ideia, de como é o nível de 

raciocínio nos exames de concursos. Vamos explorar a princípio intuitivo a 

noção de função: 

Lado (cm) [ 1 1,5 2 3 3,5 4 l ] 

Área (cm)  [ 1 2,25 4 9 12,25 16 l ] 

Veja que a área da região é dada em função da medida do seu lado, isto é, a 

área depende da medida do lado. A cada valor dado para o lado corresponde 

um único valor para a área. Dizemos  

 Área = lado . lado 

 A = l . l 

Que é a formula matemática em função do tempo. Como depende da medida 

do lado, a área é a variável dependente, e a medida do lado, como não 
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depende de nada, é chamada de variável independente. Como exercício faça 

agora, um quadro do lado em função do perímetro. E note que todos os 

elementos do 1º conjunto tem correspondência no 2º conjunto; 

A : depois que todos os alunos ficarem trabalhando, e aprendendo a 

correspondência de A em relação a B, vamos falar que a correspondência de 

um conjunto em função do outro, se diz, os dois conjuntos não-vazios, 

associa cada elemento do 1º a um único do 2º elemento; 

P : o domínio, o contradomínio e conjunto imagem, é defino pelo gráfico de 

Vernn.  
 

 

Figura 3 – nomenclatura de conjuntos 

 

  

 

 

 

 

Com essas definições, já é possível, fazer o exercício dado no começo da aula. 

Após resolver o problema, será que foi cumprido o objetivo da aula, respondendo 

algumas perguntas, tem-se tempo, pois não é só resolver o exercício, responda: 

Compreendeu o problema? Quais são os dados? Qual é a condição dada do problema, a 

condição é suficiente para determinar a incógnita?  A solução é estratégica, se não foi 

monte uma solução? Poderia enunciar o problema de outra forma? Poderia apresentá-lo 

de forma diferente novamente? Refira-se às definições, a partir da sua.  

Se os alunos responderem as perguntas e entregá-las na próxima aula, pode-se 

passar para outro exercício, agora que tenha outro conteúdo. Foi dessa forma que o 

ensino da matemática chegou ao século XXI, com o que é mais pesquisado, resolução 

de problemas, interação em um bate-papo professor com o aluno, e também, 

metodologia orientada pelas equipes de produção de ensino. Foi assim, inclusive 

repassando para os outros professores que ali chegaram, com a minha saída em 

definitivo em 2011. 

 Mas, retornando o autor, como professor visitante em 2014, procurou observar e 

perguntar acerca do ensino no Colégio, e até ministrou aulas numa turma do terceiro 

ano do ensino médio, sobre funções trigonométricas, sem muita mudança. O nível é o 

mesmo e os professores ainda têm à sua maneira própria de ensinar.  

A seção técnica de ensino conduz todo o trabalho, elabora as avaliações que são 

aplicados na sala por outros professores, de disciplina diferente. Mas, por questões de 

hierarquia dentro da corporação, o subchefe da STE, responsável pelo banco de dados 

dos exercícios armazenados, é um oficial de carreira militar, não é da área de ensino, o 

2 4 
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que compromete a qualidade dos exercícios, item sobre o qual ser discorrerá de como a 

aula é ensinada no CPM e as divisões de equipe, perto de uma olimpíada interna. 

 

 4.3 O Atual ensino de Matemática no Colégio da Polícia Militar de Pernambuco 

  

O colégio da polícia militar de Pernambuco, ao longo de sua atividade, teve três 

regulamentos de ensino, também, a orientação técnica de ensino sempre é abordada no 

regimento, sendo o último de 2010, contudo, para esclarecer o objetivo desse capítulo, 

analisar-se-á o que se refere a ensino, disciplina e matemática.   

 Numa direção das escolas militares do exército criaram-se os colégios dirigidos 

ao atendimento de órfãos e filhos de seus militares, mas já a partir da formação da 

segunda escola militar, CMRS, a admissão para os colégios militares, foram através de 

concursos público. Surgiram os colégios polícias militares, em quase todo Brasil, este 

por um longo tempo, permanecendo como forças auxiliares e reservas do Exército 

Brasileiro, motivo com o qual o código disciplinar que se aplicar para os alunos do 

CPMPE, era o mesmo do exército.  

Em Pernambuco, o colégio da polícia militar, foi criado em 1967, o regulamento 

disciplinar era o mesmo das forças armadas, que de certa forma, era um orgulho para os 

alunos serem tratados como adultos, em atividade militar só o ensino médio. O ensino 

do colégio, era sempre coordenada por uma seção pedagógica, hoje é coordenado pela 

seção técnica de ensino, cujo o chefe é uma major da fileira da PMPE, e terceiro no grau 

hierárquico do colégio, subordinado ao diretor e subdiretor. 

 Foi um ensino padrão por muitos anos, serviu de modelo para o retorno do 

colégio do Exército no Recife, em 1994, nos últimos tempos apresenta muitas 

convergências com o ensino, como organização e a gestão de ensino público.
13

  

Pode-se notar que com o passar do tempo houve variação no ensino de 

matemática militar não só no conteúdo ensinado, mas também na forma de transmissão, 

relatado bem pela história da matemática militar no Brasil. 

São constantes quando falamos com os docentes sobre nossa filosofia enquanto 

Instituição, pois eles mesmos tem seus ideais enquanto educadores e em sala 

individualizam seus papéis. Buscamos manter nossas regras e história, cinquenta 

anos de sucesso na formação de cidadãos. Por que esse diferencial? Evoluímos 

                                                             
13

 os quais tive com essa afirmação durante visitas, cursos que ministrei durante o primeiro semestre do 

ano de 2015, e algumas perguntas aos professores de matemática, que serão expostas adiante.  
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no que podemos sem perder nossa identidade, apesar das pressões.  As 

tendências pedagógicas pelas quais passaram a educação nos fizerem evoluir, 

aprender mais, crescer, aperfeiçoar. Somos uma escola militar, por características 

próprias algumas questões precisam ser bem avaliadas antes de implantadas na 

escola. Todo modelo de sucesso não se adequa a nossa escola. Por nossa própria 

característica buscamos nossas próprias formas de valorizar nosso aluno. Assim 

somos referência. (Chefe da STE/CPMPE). 

A própria chefe da STE, quando fala do CPMPE, nota-se o entusiasmo de fazer 

parte do colégio, tomar parte do ensino e vê seu aluno sendo valorizado, esses alunos 

que a comandante fala está sempre acima de tudo, para que alcancem o seu objetivo, a 

academia ou curso superior.  

O Colégio da Polícia Militar de Pernambuco (CPMPE) acompanhou o tempo 

com proposta pedagógica própria.
14

 Todo ano promove encontros com propostas de 

mudanças na forma de ensinar matemática, e os regulamentos disciplinares de ensino e 

aprendizagem são aperfeiçoados (emendas). Levando em conta os livros adotados pelo 

CPMPE, tem-se a ideia do caminho trilhado para construir o conhecimento, também nas 

escolas militares de todo o país. Essa forma de ensinar, certamente, reflete-se na 

compreensão dos conceitos e na formação de concepções entre estudantes e professores. 

 No livro adotado para os ensinos fundamental e médio é o mesmo da década de 

90, Matemática Contexto & Aplicações, de Luiz Roberto Dante, só que de edição mais 

moderna, em 2015, encontra-se na 5ª edição, o livro passou a conta com 500 exercícios 

de vestibular passados por outras universidades e instituições de ensino superior, e todas 

as edições do ENEM, desde a criação em 1997 até 2013. Sugerindo que sejam 

apresentadas diferentes estratégicas para a resolução de problemas. Este é o projeto 

atual aplicado em todos os colégios, não só os militares, em que os alunos possam 

diferenciar a sua ação.
15

  

Na ação da resolução dos problemas é importante o professor observar a 

tentativa do aluno, se ele errou ou acertou, mas que tente, antes é lógico, o 

professor resolva um problema no mesmo nível, se possível fazendo o 

caminho inverso, resolvendo depois conceituando, observando se há 

propriedades na operação, é muito importante, permitindo o uso de materiais 

concretos e apresentando poucos problemas, longos listas de exercícios 

desanimam os alunos” (professor de matemática do CPM, responsável pelo 

grupo do ENEM)  

 

                                                             
14

 Conseguida através de encontros deste pesquisador com a equipe de exatas, pedagogos e psicólogos. 
15

 Dessa forma que, desde o começo deste ano (2015 ), tenho acompanhado quatro professores do ensino 

médio e um do fundamental. 
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O professor procura acompanhar cada aluno, valorizando o desenvolvimento do 

problema e não só a resposta, é assim que o professor do CPM conduz a aula, como o 

conteúdo ensinado e como era ensinado. A seguir foi apresentada uma aula dada no 

começo do ano no terceiro ano do ensino médio, retirou-se o exercício do livro, e 

apresentou-se o desenvolvimento da aula: o professor deve propor a situação-problema 

que possibilita a produção do conhecimento, o aluno deve participar ativamente 

compartilhando os resultados, analisando as respostas e refletindo, enfim, aprendendo a 

aprender. 

Por sua vez, os professores do CPM são divididos em equipe para os exames e 

concursos, olimpíadas, robótica, salas de Exatas, Saúde e Humanas, os conteúdos são 

solicitados pelos próprios alunos, pois são os que têm maior interesse e dificuldade. 

Exemplo: se os alunos querem estudar lógica, o professor inicia com uma análise 

combinatória (princípio da contagem, permutações, arranjos e combinações), 

probabilidade (eventos, probabilidade condicional), por fim, os símbolos de lógicas e 

linguagem matemática, (expressão de lógica). 

Contudo, são os alunos, que procuram os assuntos que, proporcionalmente, são 

os que mais caem em prova, exemplo, na prova do ITA/2014 de 20 questões, existem 

duas de probabilidade/lógica, já no ENEM/2014 de 44 questões seis são de 

probabilidade/lógica, o assunto dura em média três semanas, com seis aulas cada 

semana, ao término de cada assunto se faz uma verificação, se não foram alcançados os 

objetivos, aprender, o assunto será retomado, em horários extras:  

O lado negro da administração educacional são os índices alcançados pelo 

Brasil, inclusive o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), classificado 

em 85º lugar do ano de 2013. Qual o objetivo de se exigir, no ensino médio, 

um extenso conteúdo programático de biologia do aluno que pretende 

escolher a profissão nas ciências exatas? Da mesma forma, como exigir o 

quantidade de assuntos matemáticos daqueles que se encaminharão a áreas de 

direito? Tudo deveria ser mais avaliativo em face do desenvolvimento ao 

ensino superior... (DINEZ, 2014.DIÁRIO DE PERNAMBUCO, p. opinião). 

 

 Os critérios que designam que o livro adotado como bom, compreendem:  os 

seus inúmeros exercícios e possuírem alto grau de abstração, os quais são analisados 

desde a época da fundação do CPMPE. Uma aula prática desenvolvida no CPMPE, no 

primeiro ano do ensino médio, em 2015, o exercício do exame de admissão do ITA, no 

ano de 2014. O primeiro exercício: 

(ITA-2014) Considere as funções f, g: →, f(x) = a x + m, g(x) = b x + n, em 

que a, b, m e n, são constantes reais. Se A e B são as imagens de f e de g, 

respectivamente, então, das afirmações abaixo: 
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                                              I. Se A = B, então a = b e m = n;  

 

II. Se A = a = 1;  

 

III. Se a, b, m, n ∈, com a = b e m = – n, então A = B,  

 

 

 (são) verdadeira(s)  

 

a) apenas I.   

 b) apenas II.  

c) apenas III. d) apenas I e II.  

e) nenhuma. 

 

 

                                                             Figura 4. Exercício do ITA. 

 

Todos os exercícios do ITA, abrangem todo ou quase todo assunto, sendo mais 

prático para se alcançar os objetivos, aprender e dar todos os conteúdos, no exemplo, a 

função abrange: teoria dos conjuntos; as funções do 1º grau, conjuntos numéricos; 

domínio; imagem de função, gráfico. Portanto, a seguir, a explicação do Professor P: 

 

P: começamos por uma noção de conjunto, informando que a teoria é a mais 

simples e fundamental da matemática, pois a partir dela podem ser expressos 

todos os conceitos matemáticos, dessa forma, ao invés de conceituar, vamos 

exemplificar: conjuntos vazios, unitário, universo, igualdade; subconjuntos; 

relações de inclusão; implicação de lógica, equivalência e complementar de 

um conjunto; operações entre conjuntos (união e intersecção) representação; 

conjuntos numéricos; desigualdade e intervalos; operações com intervalos. 

As definições e os tipos de funções, são todas dados como exemplo, uma 

maneira que somos orientados é:  

Conjunto dos países do Mercosul:A= {Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai 

}; 

Conjunto dos números primos: B = { 2,3,5,7,11,13...}; 

Conjunto dos quadriláteros : C = { quadriláteros }; 

 

Um conjunto é formado por elementos. Um objeto qualquer pode ser 

elemento de um determinado conjunto A.... e assim são definidos, e 

informando as notações matemáticas. Será agora desenvolvido o exercício 

dado no início da aula:  

Vamos substituir os coeficientes por números, observando a que conjunto o 

exercício determina, destacamos assim, os coeficientes (angulares e lineares), 

se construímos os gráficos, f e g, notemos que é um gráfico crescente (g) e 

decrescente (f), ambos possuem o mesmo conjunto imagem, logo a expressão 

é falsa;  

as funções f: → f(x) = – x + 1 e g: g(x) = x – 1; notemos que a diferente de b, 

pois a = – 1 e b = 1, e m é diferente de n, pois m = 1 e n = – 1 

Na função f do primeiro item, a = – 1, apesar de A = Z. logo é Falsa. 

 Agora vamos mudar a expressão, a fim de chegar a resposta, considere as 

funções f, f(x) = 3x + 1 e g, g(x) = 3x – 1, Neste caso, temos: 

a = b e m = – n. 

Veja que 1 pertence a Im (f), pois f(0) = 1, e 1 pertence a Im(g), pois 

g(x) = 3x – 1 = 1 ⇔x = 2/3 D(g) = Z 
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Se 1 pertence a Im (f) = A e 1 não pertence a Im(g) = B, então A diferente B. 

logo as três são FALSAS. 

. 

 O método de ensino de matemática desenvolvido no CPMPE, desde quando foi 

mudado, na década de 90, ainda hoje é o mesmo, o que desgasta muito a qualidade do 

ensino. O ensino de matemática militar foi mudado, ao que tudo indica, historicamente, 

uma média de seis vezes, da matemática dos jesuítas para os primeiros professores 

militares portugueses; da mudança do método utilizado pelos portugueses para os 

professores das academias militares; da época das academias para uma nova política da 

era Vargas; das escolas secundaristas/técnicos para as escolas militares; da ditadura 

militar ao estado democrático; e, finalmente, nos  anos 90, com a implantação de um 

novo projeto pedagógico, que envolve as comunidades educação e família.  

A partir do século XXI, as mudanças nos conceitos de ensino precisam ser 

adaptadas ao modelo político do momento, que, na minha visão, não está acontecendo, 

talvez pela falta de estratégia nas disciplinas ou no investimento na avaliação contínua 

dos rendimentos dos alunos, como acontecia até 2007, mas com a substituição do gestor 

do CPMPE, por um militar sem perfil pedagógico, professor, num cargo de comandante 

de tropa, o Colégio se preocupam com a melhoria das instalações e a disciplina militar. 

Se os ex-comandante, em especial, se referindo ao diretor que permaneceu, de 

1996 a 2003, onde se preocupava com o ensino e educação dos alunos, dando 

exemplo o contrato para o professor de reforço, os encontros pedagógicos, os 

cursos de especializações, que o CPMPE dava todos os meios, é isso que o 

colégio falta, um diretor professor  (Chefe da STE/CPMPE). 

 Do final dos anos 80 até, aproximadamente 2007, havia a meta de aumentar em 

10% os alunos aprovados nas melhores instituições de superiores, e 100% de aprovação 

nas séries sucessivas no ensino fundamental. Portanto, foram implantados projetos de 

apoio à aprendizagem para alunos com baixo desempenho acadêmico nas disciplinas 

críticas, entre elas a de matemática (reforço escolar realizado em turno oposto). Mas, 

por questão financeira, foi desativado em 2010, contudo, alguns professores voltam ao 

colégio nos sábados ou permanecem no colégio para orientarem os exercícios.   

                              “Estou aqui até essa hora, por que, essa menina foi ouro nas 

olimpíadas de física, agora estou preparando esse grupo, entre eles a aluna, a conquistar 

em matemática, se referindo ao horário que está no CPMPE, após as aulas da tarde” 

(Professor de matemática, fundamental e médio do CPMPE)  
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Tais desafios envolvem a efetivação de avaliação de diagnóstico bimestral para 

identificar alunos com baixo desempenho acadêmico, como acontecia antes, há 

dificuldade de ministrar as aulas e de promoção de oficinas nas disciplinas críticas para 

apoiar esses alunos. 

Por nossa própria característica buscamos nossas próprias formas de valorizar 

nosso aluno... Buscando pela qualidade de vida dos profissionais e alunos, 

dentro do qual as pessoas sintam-se envolvidas e estimuladas a dar o melhor 

de si dentro do nosso contexto educacional, construímos nosso fazer 

pedagógico dentro da legislação vigente, mas mantendo nossa identidade 

(Chefe da STE/CPMPE)  

 Por sua vez, são realizadas sessões mensais de estudos referentes à avaliação do 

desempenho dos alunos, com vista a elaborar-se descritores de desempenho dos alunos 

por séries e por disciplinas, conforme o PCN. Estes relatos (estudos), até os dias atuais, 

é que batizam o alto desempenho dos alunos do CPM através de um contínuo 

planejamento, acompanhamento e avaliação dos resultados em face deste processo, 

mesmo que precário, mas ainda essencial. 

 Na Seção Técnica de Ensino (STE), o conselho de ensino que tem como 

membros: o diretor, o subdiretor, o diretor pedagógico, o chefe da unidade educacional, 

diretor do turno avaliado, o coordenador pedagógico, o coordenador do núcleo de 

orientação e desenvolvimento psicossocial, três integrantes do corpo docente, o chefe da 

unidade discente. 

 O conselho se reúne a cada três meses “compete discutir e propor medidas que 

melhorem o processo ensino aprendizagem e o seu consequente rendimento, examinar 

proposta de modificação no ensino e realizar diretrizes gerais relativas ao trabalho 

pedagógicos” (Regimento Interno, RI-CPMPE, 2010). 

 Além do conselho de classe, que conta com todos os membros citados, mais 

representantes de pais de alunos e todos os professores, se reúne ao final de cada 

unidade didática e ao término do ano letivo, avaliou-se o desempenho e foram emitidas 

informações e pareceres a respeito do ensino, opinar sobre organização, adequações e 

promoções. (Chefe da STE/CPMPE)  

 O projeto implantado no CPM, no fim da década de 80 e início da década de 90, 

com dimensões compatíveis entre a pedagogia e o ensino, motivo desta pesquisa 

também, enfatizaram interesses, os valores e as habilidades compatíveis com a vida 

militar e outros segmentos educacionais, não deixando de reconhecer as influências das 
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mudanças decorrentes da globalização e da era tecnológica. ” Mas, em pleno 2015, 

precisa ser mais modernizado, principalmente, na área da tecnologia e formação de 

professores, atualizando-as, é isso que se esteve propondo ao SEDUC/PE, para serem 

aprovados as emendas da de 2010, mas sem muito sucesso, até o momento”. (Chefe da 

STE, CPMPE) 

Eram oferecidos naquele plano uma capacidade de ensinamento aos seus alunos 

no curso de formação de oficiais e em outros cursos superiores; o desenvolvimento da 

capacidade empreendedora de seus educadores nos campos empresarial, institucional e 

social, promovendo para tanto, a educação paramilitar com ênfase na autoestima, bem 

como na capacidade de liderança, a responsabilidade e disciplina em relação ao grupo e 

a si mesmo.  

Neste sentido, na década de 90, o projeto propôs como objetivo geral dar 

oportunidade de educação formal e militar aos educandos, prepara-se para a vida, para o 

trabalho e para o meio social, seguindo até hoje, com o mesmo lema, mas, precisa de 

uma política mais responsável com o ensino do colégio público militar.  

 O corpo docente do CPMPE, razão também desta pesquisa, são               

profissionais legalmente habilitados para o exercício do magistério, designados 

mediante aprovação em concurso público sendo constituído por: Professores do Quadro 

Permanente de Professores Civis; Militares Estaduais; Funcionários Civis das 

Corporações Militares Estaduais; Professores efetivos cedidos pela Secretaria de 

Educação do Estado; e Professores com contrato temporário também cedidos pela 

Secretaria de Educação do Estado, militares que tem outras atividades, na matemática, 

apenas o coordenador é um professor concursado do ano de 1999, os demais são, na sua 

maioria, praças militares, com formação em licenciatura.  

Motivo pelo qual foram suspensos os concursos para admissão de professores 

militares, não tendo nenhuma previsão de retorno, isto leva os colégios militares ao caos 

no ensino, segundo depoimento de um professor militar: “a admissão de novos 

professores, mesmo que seja do SEDUC, de Pernambuco, implica o sucesso, nas 

condições favoráveis, bem como na reversão daqueles desfavoráveis, para que possa 

implementar ações de ensino diferenciados, promovendo mudanças visíveis”. Nesse 

viés, realizar concurso público para Professores na percepção dos profissionais de 

educação do CPMPE acerca do ensino de matemática, condizem com as demandas 

sociais contemporâneas.  
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Em outras palavras, procurou-se compreender como o professor de matemática 

militar, em sua forma peculiar e estratégica, da ênfase a um ensino mais prático. 

Outrossim, os documentos apresentados indicam que o colégio militar de Pernambuco, 

dirige para um ensino a ofertar o saber escolar na sua prática cotidiana. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

As experiências do autor desta dissertação enquanto professor, assim como o 

levantamento das opiniões dos professores de matemática do Colégio da Polícia Militar 

de Pernambuco (CPMPE) proporcionou a este trabalho de pesquisa a possibilidade de 

analisar um ensino que teve sempre um modelo baseado na disciplina.  

A partir de literatura específica foram abordadas a história do ensino de 

matemática realizado em colégios militares do Brasil. Nesse contexto, os 

desenvolvimentos da história da matemática militar apresentaram sempre um fato, no 

mínimo, repetido em cada mudança de época a resistência na forma de abordar 

matemática, sempre colocando primeiro em análise com todos os professores que fazem 

parte do contexto. 

 Defende-se, portanto, que quem está na sala de aula é que deveria saber das 

mudanças ocorridas no ensino desde o início até os dias atuais. Tem-se assim, a 

inserção da matemática militar, numa primeira fase e a sua influência a ser alcançado, 

ou seja, o professor e o aluno, da mesma forma toda a sua trajetória, O ensino militar 

sempre é voltado para o curso superior, o mercado de trabalho, primeiro as academias 

militares depois em instituições superiores. 

Não se pode contar com um número grande de texto, que tem como abordagem 

o ensino militar, se comparar-se por pesquisas na área de ensino de outras instituições 

com características distintas em escolas públicas. Foi demonstrado o interesse científico 

a partir do século XX, sendo que as instituições de ensino militar no Brasil remontam 

do século XVIII, como mostra a história aqui apresentada.  

O interesse pelo tema emergiu em decorrência da orientação que o autor obteve 

dentro da universidade durante o curso de mestrado, acerca da História da Matemática, 

além da sua inquietação diante de resultados positivos, a partir das leituras até as 

estatísticas positivas que as instituições militares obtinham no processo de ensino-

aprendizagem, no sentido dos alunos que ali terminavam o ensino médio chegavam com 

certa facilidade ao curso superior, geralmente, os mais concorridos do Brasil. 

 Além disso, historicamente, ficaram claros que a matemática havia sido 

subdividida em outras disciplinas, mesmo antes de chegar ao Brasil, (geometria, 

aritmética e álgebra) mas é no mundo todo que sempre os que vivencia o ensino, com os 

métodos apresentados, ou seja, divididos, e voltados sempre com as teorias das 
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abstrações, que as divisões de matemática em assuntos abordados em aulas separadas, 

ainda persiste na atualidade no CPMPE , ainda estão sendo criados, tantos como no 

século anterior, distanciando de outras instituições educadoras, que a disciplina ensinada 

ocupa um modelo próprio, oferecendo estratégicas previamente estabelecidas e 

articuladas com o mais amplos objetivos educacionais do ensino militar na sua proposta 

pedagógica.  

 A história da matemática mostra que aquilo que parece pura abstração, no 

sentido de desenvolver a “sabedoria”, foram desenvolvidos como revela uma verdadeira 

forma de aplicações práticas. Esse modo de ensino é pensado por uma equipe 

pedagógica, atualmente, do ensino militar constituída, de certa forma, de professores 

com dedicação exclusiva, isto não acontece em instituições públicas do ensino 

fundamental, comprometendo o ensino. 

 Para se pesquisar o ensino de matemática militar, a referência e ponto principal 

foi a História que foi lapidada na forma de transmissão na escola militar; na história dos 

militares no Brasil, busca a viabilização do processo de ensino e aprendizagem na 

matemática. A abordagem tradicional de ensino militar estava centralizada em todas as 

disciplinas, mas moldadas pela orientação de educadores capazes de persuadir 

professores de matemática a estudarem estratégias de ensino, isso em toda sua trajetória 

de ensino. 

 O presente trabalho se propôs pesquisar a contribuição da História da 

Matemática, no meio militar, voltou-se para uma educação disciplinar, como a 

disciplina no ensino de matemática contribuíram para a melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem, abordar a história de alguns livros didáticos de 

matemática adotados no CPMPE melhoraram a qualidade do ensino de matemática do 

ensino dos educadores; e as formas próprias dos educadores de ensinar matemática da 

escola militar como responsável pela qualidade do ensino dos seus alunos. 

Assim se constatou que desde a inserção do ensino da matemática militar no 

Brasil sempre se mostraram como um modelo da sua forma própria de ensinar, 

passando pela época da Ditadura Militar, adotou o modelo de outras instituições não 

militares, mas de universidades e escolas religiosas têm, também, características 

disciplinares idênticas, destacando a partir daí um planejamento educacional, antes das 

aulas ministradas.  
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Com o ensino de matemática no CPMPE, foi abordada a qualidade do papel da 

educação contemporânea de qualidade, apresentando uma avaliação mais profunda 

acerca da evolução do ensino de matemática nas escolas militares com a participação de 

outros profissionais da educação. 

A evolução do ensino da matemática militar, que foi palco já em 1990, no 

CPMPE, percebida em outras instituições públicas e privadas quando foram feitas as 

reformas de ensino no Estado de Pernambuco, que introduziu em todas as instituições 

de ensino do Estado, o projeto político pedagógico, que tem como característica uma 

construção de ensino de forma coletiva e compartilhada e em nível nacional, tomando 

como referência as leis de diretrizes e bases, oficializando a educação pública atual.  

Constatou-se através da pesquisa documental dos colégios militares, a existência 

de um ensino fechado, estilo próprio, representado por um ensino diferenciado, mas que 

a partir de 1990, foram implantados vários planos, colocando formas de ensinar mais 

democrático, desenvolvendo várias versões para cada meio social da escola, 

principalmente, por volta de 2004, com uma participação de todos os segmentos que 

fazem o ensino. 

 Importante lembrar-se, de que a análise desses documentos permitiu uma 

análise comparativa da realidade com a teoria, buscando nos estatutos (regulamentos 

internos), plano de desenvolvimento da Secretaria de Educação do Estado de 

Pernambuco implantado em especial pelo Colégio Militar de Pernambuco, através de 

encontros promovidos por instituições de educação e formação profissional. 

 Ao concluir esta investigação e retornar as hipóteses iniciais, seus elementos 

indicam que a utilização da disciplina no ensino militar contribui significativamente 

para a melhoria do domínio da matemática ensinada, que resulta em uma matemática 

aprendida, isso somado a outros aspectos, como a equipe que coordena o ensino, o 

domínio e suas formas de aplicações pelos agentes públicos, responsáveis pelo ensino 

na escola potencializando a inclusão social. 

 Nota-se em linhas gerais, a compreensão do papel social da escola e de seus 

principais objetivos que contribuem para uma melhor qualidade de ensino e da 

formação de discentes, reforça-se, contudo, o desafio de elaborar uma grande 

diversidade de ideias, opiniões etc. A organização do CPMPE atende as expectativas e é 

bem e gerida, em função de dispor de seções especializadas (no ensino: seção técnica de 

ensino; na disciplina: o corpo de alunos; nos meios: a seção de meios e materiais; na 
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coordenação: a reunião por área de ensino; etc.). Esta distribuição favorece a gestão 

pedagógica e seu ensino de melhor qualidade.  

Contudo, nos dias mais recentes, muitos professores desejam melhorias na 

formação do corpo docente, em relação à quantidade e qualidade, visto que o último 

concurso da categoria ocorreu há quinze anos, sendo as vagas preenchidas por 

professores emprestados pela SEDUC-PE e militares com formação na área. Pretende-

se também uma maior integralização com militares e setor pedagógico, na adequação da 

infraestrutura e na utilização de recursos didáticos em benefícios dos alunos. 

 Há uma preocupação em relação à admissão de novos alunos ingressarem sem 

concurso, vindos por meio de uma política assistencialista, filhos de militares 

transferidos do interior do Estado para a Capital; filhos de militares que morreram, 

mesmo não sendo da ativa das fileiras militares, através de liminares judiciais, 

admitindo alunos sem base de estudo para a série matriculada, consequentemente uma 

apreensão para os futuros alunos que conseguiram matricula-se com a aprovação em 

concurso público, segundo depoimentos colhidos pelos professores do CPMPE. 

 Dos fatos que afetam o ensino militar, os profissionais de educação do CPMPE, 

dividem em grupos, grupo para ensinar robótica, grupo para ensinar laboratório, grupo 

para ensinar concursos, as preocupações são que os grupos não integram entre si, pois o 

assunto, no final é um só. 

O processo de avaliação, ponto forte do ensino militar, comprometem a sua 

qualidade, sem, contudo, o compromisso com suas atividades independentes, afetam os 

horários até pouco tempo cumpridas pontualmente, barulho das equipes fora do 

laboratório deixam muito a desejar; bem os fatos negativos aqui descrito passam mais 

pelas questões administrativas e de apoio, do que pelo processo ensino-aprendizagem da 

matemática militar, razão desta pesquisa. 

 No tocante às mudanças ocorridas no ensino militar, foram benéficas, pois 

desenvolvidas mais de acordo com o meio político no Brasil e no mundo. No passado 

formava governantes, hoje continua formando profissionais de classes sociais de nível 

superior, consequência da qualidade de ensino. Na atualidade as mudanças, nesses 

últimos trinta anos, são legadas dos projetos políticos pedagógicos, conselho de classes, 

reuniões de pais e mestres, laboratórios de informáticas e a promoção e gestão mais 

participante.  
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Mas no passado bem próximo, logo após a ampliação do CPMs e CMs, em todo 

o país. Entre 1950 e 1970, houve uma melhoria no rumo do ensino, na disciplina militar 

e na disciplina no ensino, passando por uma escola mais popular, essas mudanças 

correspondem ao desenvolvimento das ações implementadas do planejamento em 

conjunto com os militares das Forças Armadas e forças auxiliares e professores 

secundaristas das universidades, que culminaram num planejamento pedagógico mais 

aberto, isso em longo prazo, e é comprovado pela equipe formada com o ensino dos 

colégios, através de reuniões bimestrais, no intuito dos professores de participarem mais 

efetivamente deste planejamento e decisões.  

As participações do docente nas redefinições dos objetos de ensino de 

matemática ocorrem em reuniões semanais, é uma estratégia de ensino, que apresentam 

sugestões e opiniões sobre o ensino, em que os professores são críticos, questionadores 

e reivindicados, características da mudança ocorrida, são evidentes a atuação do 

intelectual orgânico comprometido com o sucesso do discente.  

 Notou-se que a comunidade de professores dos colégios militares não é muito 

preparada para a prática de gestão participativa, crescendo a falta de engajamento nas 

decisões relativas ao processo de ensino de matemática, com dificuldade de superar a 

comunicação e integralização tradicionalmente presenciais e de pouco participação, 

exceção feita aos coordenadores pedagógicos. 

A inquietação quanto ao desempenho dos discentes, constatado na prática, 

concentram-se na disciplina no ensino, nas condições de infraestrutura, nas condições 

de uma equipe psicológica e no apoio da família, passa pela valorização do docente, 

formação continuada. No centro da questão está o ensino, neste caso específico, em 

matemática.  

Dependendo da época aqui estudada, observa-se que sempre tinha como base de 

apoio diferenciado o ensino militar com o civil, isso indica uma visão sistêmica 

(organizada) e complexa sobre a educação militar e uma afinidade por parte destes 

profissionais com os eixos estruturantes indicadores da qualidade da educação.  

A comparação dos militares da época antiga para essa época, em termos dos 

trabalhos dos docentes, discentes e administrativos, para escola ficaram no campo 

disciplinar e da possibilidade de interação e dedicação em todos os aspectos. Esta 

concepção reflete o conceito deles nas suas ações voltadas a função tradicional deste 
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tipo de ensino, bem como relativas à atuação dos docentes militares em sala de aula e da 

estrutura organizacional que disponibiliza. 

 Os conteúdos de matemática e sua política decorrente da história visavam a 

qualidade de ensino de matemática militar, no entendimento sempre, dos que fazem o 

ensino militar, que decorre da qualificação dos docentes, da ainda persistente ocorrência 

da educação tradicional na escola, da falta de contextualização, atualmente determinada 

com a realidade do aluno e de atendimento das suas necessidades.  

A preferência por exercícios com nível de abstração elevada é superada pela 

atuação do docente em sala de aula com nível intelectual orgânico da escola em dar 

forma orgânica e coerente a consciência da classe. O efeito político na educação sobre 

melhoria de ensino e o trabalho pedagógico no cotidiano da escola são percebidos em 

todas as fases da história, com excessiva preocupação governamental, favorecendo 

algumas normas próprias de ensino em tornar a escola atraente. 

Os resultados positivos das escolas militares – tanto do exército ou pelas policias 

militares – vem despertando interesses de especialistas em educação, da mídia, e de 

outras escolas públicas, é o caso das escolas estaduais de Goiás que passaram para 

administração das polícias militares, colocando os alunos daquele estado sob o novo 

regime, “militarização”. 

Alguns defensores da militarização da educação básica, dizem respeito a boa 

estrutura física, organização, ressaltando a importância da aplicação da hierarquia e 

disciplina, como forma de disciplinamento dos alunos. 

Toda essa polemica traduz de forma positiva a pesquisar a educação militar, 

onde nesse caso essa pesquisa deverá servir para outras pesquisas sobre a educação 

militar, sem falar que a família, por mais tradicional que seja, traduzem que os militares 

têm uma atitude de se evitar os desalinhos da tradição e ideais do bom costume.   

Em suma, embora o ensino de matemática militar não seja “bem-visto” pela 

sociedade civil, há autores que o defendem como um ensino de referência para as 

escolas públicas, propiciando uma revisão como um ensino conceituado dentro de uma 

instituição disciplinar – cobiçado por aqueles que delas se servem. 

 Espera-se, então, proporcionar um material de reflexão para os professores das 

escolas militares que permitam ensinar matemática de maneira dialógica e disciplinar 

baseada na visão de FOUCOULT (1987) e FREIRE (2001), como mais uma ferramenta 

para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem de matemática, sem vigilância e 
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punição. Avaliação da aprendizagem implica um repensar constante da prática 

pedagógica, mediante a busca, continua-se a conhecer métodos teórico-metodológicos 

que modifiquem concepções e prática, sempre que se fizer necessário. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A – primeiras páginas do Livro adotado no primeiro ano de funcionamento do 

Colégio da Polícia Militar de Pernambuco. Qual ano? 
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ANEXO B – Uma prova de matemática, dos anos noventa, em forma de resvista. 
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Anexo C- Capa e primeiras páginas do Livro adotado no Colégio da 

Polícia Militar de Pernambuco (1999 – atual)  
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Anexo D. REGIMETO ESCOLAR DO CPMPE 

 
QUINTA-FEIRA - RECIFE, 16 DE SETEMBRO DE 2010 - SUNOR Nº G 1.0.00.027 -------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- SUPLEMENTO NORMATIVO Para conhecimento desta PM e devida execução, publico 
o seguinte:. PORTARIAS NORMATIVA DO COMANDO GERAL Nº 060, de 13 AGO 2010 
EMENTA: Aprova o Regimento Escolar Substitutivo do Colégio da Polícia Militar de 
Pernambuco e dá outras providências O Comandante Geral, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelos Incisos II, III e IV, do Art. 101 do Decreto nº 17.589, de 16 
de junho de 1994 (Regulamento Geral da Policia Militar de Pernambuco), 
Considerando o regime especial próprio do Colégio da Polícia Militar de Pernambuco 
(CPM/DGP), Organização Militar Estadual de Ensino (OME) destinada a proporcionar 
educação básica aos dependentes legais dos servidores militares estaduais e 
servidores civis da Polícia Militar de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros Militar de 
Pernambuco; Considerando o disposto nas normas e legislações a seguir: Decreto nº 
1.210, de 16 FEV 66 (Criação do Colégio da Polícia Militar); Decreto nº 1.396, de 30 JAN 
67 (Institui a Caixa Escolar); Lei nº 8.069, de 13 JUL 90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente); Decreto nº 14.820, de 20 FEV 91 (Retribuição de aula hora-aula); Lei nº 
9.394, de 20 DEZ 96 (Lei de Diretrizes e Bases); Lei nº 11.329, de 16 JAN 96 (Estatuto 
do Magistério de Pernambuco); Lei nº 13.167, de 20 DEZ 2006 (Instrutores que atuam 
no CPM/DGP); Lei nº 12.280, de 11 NOV 2002 (Lei dos Direitos dos Estudantes) com as 
alterações da Lei nº 12.911, de 31 OUT 2005; Resolução CEE/PE nº 002, de 30 OUT 
2007 (Implantação do Ensino em nove anos); Instrução Normativa nº 012, de 27 NOV 
2008 (Orientação à elaboração do Regimento Escolar) e Portaria-SE nº 7.090, de 12 
AGO 2010 (Aprova o Regimento Escolar Substitutivo pela Secretaria da Educação), R E 
S O L V E: Art. 1º - Aprovar o Regimento Escolar Substitutivo do Colégio da Polícia 
Militar de Pernambuco; Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a contar de 13 AGO 2010, ficando revogadas as 
disposições em contrário, em especial as: Portaria do Comando Geral nº 1.268, de 12 
AGO 2003, publicada no Suplemento Normativo nº 041, de 14 AGO 2003 (RICPM/ 
DGP); Portaria do Comando nº 2.146, publicada no Boletim Geral nº 241, de 29 DEZ 
2006 (Matrícula de dependentes legais dos Instrutores e Monitores); Portaria do 
Comando Geral nº 1.970, de 05 DEZ 2007, publicada no Suplemento Normativo nº 004, 
de 31 JAN 2008 (Limite de idade para cada série/ano); Portaria do Comando Geral nº 
1.129, de 05 NOV 2008, publicada no Boletim Geral nº 222, de 28 NOV 2008 
(Instrutores, monitores e professores com permanência de 01 ano para matricularem 
seus dependentes); Portaria do Comando Geral nº 040, de 14 OUT 2009, publicada no 
Suplemento Normativo nº 041, de 16 OUT 2009 (Início e término das atividades 
pedagógicas); Portaria Normativa do Comando Geral nº 036, de 10 AGO 2009, 
publicada no Suplemento Normativo nº 030, 13 AGO 2009 (Inclui falta disciplinar) e 
Portaria do Comando Geral nº 050, de 08 ABR 2010, publicada no Suplemento 
Normativo nº 015, de 14 ABR 2010 (Normas de Organização e Funcionamento do 
CPM/DGP). --oo(0)oo-- DIÁRIO OFICIAL 13 AGO 2010 Portaria/SE nº 7090, de 12 AGO 
2010 O Secretário de Educação, de acordo com a Secretaria Executiva de 
Desenvolvimento da Educação e parecer favorável da Gerência de Normatização do 
Ensino, resolve aprovar o Regimento Substitutivo, conforme o Art. 10, Incisos IV e V da 
Lei Federal nº 9.394/96, alterada pela Lei Federal nº 11.274/06, e com base nos Artigos 
32 e 37 autorizar o funcionamento do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, e a 
Educação de Jovens e Adultos nos níveis de Ensino Fundamental (III e IV fases) e de 
Ensino Médio, propostos pelo Colégio da Polícia Militar, Cadastro Escolar nº E-000.073, 
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localizado à Rua: Henrique Dias, nº 609, Derby, CEP 52.010-100, no Município de 
Recife, jurisdicionado à GRE Recife Norte, neste Estado. SUPLEMENTO NORMATIVO Nº 
G 1.0.00.027 03 16 DE SETEMBRO DE 2010 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE 
PERNAMBUCO POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR REGIMENTO SUBSTITUTIVO TÍTULO I Das Disposições 
Preliminares Art. 1º. O presente Regimento contempla a estrutura didático-
pedagógica, administrativa e de convivência social do Colégio da Polícia Militar (CPM) 
e tem por objetivo nortear todas as ações desenvolvidas no âmbito do Ensino Infantil, 
Ensino Fundamental (1ª a 8ª série / 1º ao 9º ano), Ensino Médio e Educação de Jovens 
e Adultos (III e IV fases) e Ensino Médio, tendo sido elaborado com a participação de 
pais, de professores, do comando e da Secretaria de Educação, com base na 
Constituição da República de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(Lei nº 9.394/1996), no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), na 
Lei Estadual nº 12.280, de 11 de novembro de 2002 e demais dispositivos normativos 
da Polícia Militar e da Secretaria de Educação do Estado. TÍTULO II Da Caracterização 
do Estabelecimento CAPÍTULO I Da Denominação e Localização Art. 2º. O Colégio da 
Polícia Militar (CNPJ: 11.433.190/0023-62), criado por força do Decreto nº 1.210, de 16 
de fevereiro de 1966, sob a denominação de Ginásio Estadual da Polícia Militar de 
Pernambuco, recebendo a denominação atual através do Decreto nº 1.845, de 15 de 
dezembro de 1969, é uma Organização Militar Estadual (OME) integrante da estrutura 
organizacional da Polícia Militar de Pernambuco, subordinando-se 
administrativamente à Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), conforme alínea c, Inciso 
V, Art. 18, da Lei nº 11.328, de 11 de janeiro de 1996 (Lei de Organização Básica da 
PMPE). Art. 3º. A sede do Colégio da Polícia Militar funciona na Rua Henrique Dias, nº 
609, bairro do Derby, Recife-PE, CEP: 52010-100, telefone: (81) 3181.1942. CAPÍTULO 
II Da Finalidade do Colégio Art. 4º. A finalidade do Colégio da Polícia Militar é 
proporcionar educação básica aos dependentes legais dos militares estaduais e dos 
funcionários públicos civis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. 
Parágrafo único. Anualmente serão ofertadas ao público externo, diferente do previsto 
no caput deste artigo, o percentual de 15% (quinze por cento) do total de vagas 
definidas para o ano letivo seguinte, considerando-se para este fim o disposto no art. 
140, observando-se ainda o contido no inciso I do art. 52 deste regimento. Art. 5º. O 
processo educativo adotado pelo colégio está voltado à condução do aluno ao pleno 
desenvolvimento de suas capacidades, preparando-o para o exercício da cidadania, 
qualificando-o ao trabalho, tornando-o cidadão crítico e consciente do papel que 
exercerá na sociedade. 04 SUPLEMENTO CAPÍTULO III Dos Turnos de Funcionamento 
Art. 6º. Os horários de funcionamento letivo do colégio são os seguintes: I – manhã: de 
06h45 às 11h50; II – tarde: de 12h45 às 17h50; III – noite: de 18h30 às 22h. Art. 7º. A 
distribuição dos tempos de aula no turno da manhã dar-se-á da seguinte forma: I – 
formatura: 06h45 às 07h; II – 1º tempo: 07h às 07h45; III – 2º tempo: 07h45 às 08h30; 
IV – 3º tempo: 08h30 às 09h15; V – intervalo: 09h15 às 09h35; VI – 4º tempo: 09h35 às 
10h20; VII - 5º tempo: 10h20 às 11h05; VIII- 6º tempo: 11h05 às 11h50. Art. 8º. A 
distribuição dos tempos de aula no turno da tarde dar-se-á da seguinte forma: I – 
formatura: 12h45 às 13h; II – 1º tempo: 13h às 13h45; III – 2º tempo: 13h45 às 14h30; 
IV – 3º tempo: 14h30 às 15h15; V – intervalo: 15h15 às 15h35; VI – 4º tempo: 15h35 às 
16h20; VII - 5º tempo: 16h20 às 17h05; VIII- 6º tempo: 17h05 às 17h50. Art. 9º. No 
turno da noite, a distribuição dos tempos de aula dar-se-á da seguinte maneira: I – 
formatura: 18h30 às 18h40; II – 1º tempo: 18h40 às 19h20; III – 2º tempo: 19h20 às 
20h; IV – 3º tempo: 20h às 20h40; V – 4º tempo: 20h40 às 21h20; VI - 5º tempo: 21h20 
às 22h. § 1º. O turno da noite é destinado a atender os alunos que se encontram fora 
de faixa para a frequência nos cursos regulares oferecidos nos turnos da manhã e 
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tarde. § 2º. A hora-aula da Educação Infantil terá duração de 60 (sessenta) minutos; 
Art. 10. A formatura é uma atividade diária extraclasse, realizada preferencialmente na 
quadra desportiva coberta. § 1º - Ordinariamente, a formatura obedece ao seguinte 
rito: I – organização dos alunos por turma; II – verificação das ausências; III – leitura do 
Boletim Interno do Colégio da Polícia Militar; IV – cântico do hino e canções; V – 
encaminhamento à sala de aula. - Nas sextas-feiras, será realizada a formatura geral, 
que incluirá no rito descrito no parágrafo anterior o cântico do Hino Nacional e 
canções com acompanhamento da banda de música da Polícia Militar. CAPÍTULO IV Do 
Mantenedor Art. 11. O Colégio da Polícia Militar é mantido pela Secretaria de Defesa 
Social e pelos próprios beneficiários dos serviços educacionais prestados, através das 
contribuições que integram a Caixa Escolar. CAPÍTULO V Dos Níveis e Modalidades de 
Ensino Art. 12. O Colégio da Polícia Militar oferece os seguintes níveis e modalidades 
de educação básica: I - educação infantil; II - ensino fundamental – 1ª a 8ª série; III - 
ensino fundamental – 1º ao 5º ano, a partir de 2009 de forma gradativa IV - ensino 
fundamental – 6º ao 9º ano, a partir de 2009 de forma gradativa; V - ensino médio; VI - 
educação de jovens e adultos – III e IV fases e Ensino Médio. Parágrafo único. A 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) é destinada exclusivamente aos 
alunos do Colégio da Polícia Militar que se encontrarem fora da faixa etária prevista 
para as séries ou anos do Ensino Fundamental e Ensino Médio e que preencham os 
requisitos exigidos pela Instrução Normativa nº 15/2008. TÍTULO III Dos Princípios 
Educacionais da Escola CAPÍTULO I Dos Princípios Filosóficos Art. 13. O ensino do 
Colégio da Polícia Militar visará ao desenvolvimento integral do aluno, nos seus 
aspectos psicossocial e cognitivo, preparando-o para o exercício da cidadania, 
centrados como titulares de direitos e obrigações, estimulados pelo conjunto de 
agentes da sala de aula (professor, componente curricular, materiais instrucionais e 
processo de acompanhamento e de avaliação) a inserir o aprendizado nas formas de 
produtividade. Art. 14. Com base no artigo anterior, as atividades pedagógicas do 
Colégio desenvolverão, sólida e harmonicamente. CAPÍTULO II Dos Princípios 
Pedagógicos Art. 15. Os princípios pedagógicos do Colégio da Polícia Militar têm como 
base a Lei 9.394/96, com vistas a um gerenciamento voltado para a qualidade, cujo 
compromisso seja: I - o esforço para a excelência do serviço educacional; II - 
capacitação continuada do corpo docente; III - valorização da experiência extraclasse; 
IV - implementação da interdisciplinariedade; V - redução do índice de reprovação; VI - 
redução da evasão escolar. TÍTULO IV Da Administração Escolar. À Divisão de Ensino 
compete: I - fiscalizar a execução do Plano de Ensino Anual; II - acompanhar, durante o 
ano letivo, o cumprimento dos Programas de Matéria através das Coordenações; III - 
proporcionar assistência didático-pedagógica ao Corpo Docente IV - promover 
reuniões com os Coordenadores Gerais de Turno, Coordenadores de Ensino e 
Assessorias Técnico-pedagógicas para adoção de medidas que visem à melhoria da 
ação didática; V - supervisionar a freqüência dos professores às atividades docentes; VI 
- recolher subsídios necessários ao Relatório Anual de atividades Pedagógicas do 
Colégio da Polícia Militar e supervisionar sua elaboração; VII - coordenar, fiscalizar e 
participar de todas as atividades pedagógicas ocorridas na Escola; VIII - coordenar o 
processo de seleção do Corpo Docente; IX - informar ao Gestor (Comandante) do 
Colégio os casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra alunos do colégio. Art. 31. À Chefia da Equipe Multidisciplinar de 
Apoio Psicopedagógico (EMAP) compete coordenar os trabalhos técnicos 
desenvolvidos pelos profissionais que compõem a referida equipe. Art. 32. À Seção 
Técnica de Ensino (STE) compete: I - apoiar as atividades pedagógicas do Colégio; II - 
coordenar a elaboração dos programas de matérias; III - promover o 
acompanhamento das alterações, faltas ou atrasos do Corpo Docente, quanto ao 
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exercício do magistério; IV - manter-se atualizado no que se refere ao 
desenvolvimento das atividades dos alunos; V - realizar pesquisas relacionadas ao 
rendimento dos docentes e alunos; VI - organizar as Verificações Escolares (VE), 
Verificações Correntes (VC), Verificação de Recuperação (VR) e Verificações Final (VF), 
bem como outros instrumentos destinados à avaliação da aprendizagem; VII - 
participar das reuniões pedagógicas; VIII - apresentar estatística dos dados referentes 
ao rendimento escolar dos alunos; IX - proceder a distribuição da carga horária dos 
docentes e exercer fiscalização do seu cumprimento; X - comunicar as faltas e atrasos 
dos professores à Chefia da Divisão de Ensino; XI - divulgar direitos e deveres do corpo 
docente, em conformidade com este Regimento; XII - participar dos Conselhos de 
Classe; XIII - acompanhar e controlar os diários de classe, cadernetas de notas e 
cartões de ponto; XIV - envolver e incentivar os Corpos Docente e Discente, bem como 
favorecer a integração da escola com a comunidade, através da realização de eventos; 
XV - manter listagem atualizada de professores habilitados a ocupar cargos vagos, para 
fins de substituição; XVI - realizar a impressão, gravação e cópias de material didático; 
XVII - coordenar a confecção e distribuição em tempo hábil dos boletins dos alunos; 
XVIII - elaborar as atas finais dos alunos, contendo as notas de cada matéria e 
encaminhar para a Gerência Regional de Educação Recife/Norte, dentro do prazo 
estabelecido. Art. 33. À Seção de Meios Auxiliares e Publicações (SMAP) compete: I - 
prover todos os setores do colégio de meios auxiliares que visem o melhor 
desempenho das suas funções; II - administrar a utilização das instalações físicas 
postas sob sua responsabilidade; III - atender às solicitações da comunidade escolar, 
quando autorizado; IV - planejar, organizar e apoiar as atividades de ensino, em 
atendimento às solicitações dos docentes, em prioridade, e aos demais agentes diretos 
e indiretos da educação, no tocante à cessão de meios auxiliares de ensino, de 
auditórios e de salas de projeção; V - controlar e manter em condições de uso o 
material sob sua responsabilidade; VI - assessorar o chefe da Divisão de Ensino na 
aquisição de materiais e equipamentos relacionados aos meios auxiliares de ensino. 
Art. 34. À Seção de Informática compete: I - otimizar as atividades desenvolvidas pelo 
Gestor (Comandante); II - manter estreita relação com todos os segmentos do colégio, 
visando solucionar os problemas nos equipamentos de informática; III - realizar a 
manutenção e recuperação dos equipamentos de informática; IV - manter atualizado o 
banco de dados do Corpo Discente, dando suporte técnico necessário para o pleno 
funcionamento de programas que auxilie o lançamento de notas para a confecção e 
divulgação do Boletim Escolar; V - fiscalizar e controlar o adequado uso dos 
equipamentos de informática do Colégio; VI - interagir com o Centro de 
Processamento de Dados da Corporação no sentido de validar padrões e solucionar 
problemas técnicos; VII - cumprir as orientações atinentes à política de informática do 
Estado; VIII - normatizar o uso da tecnologia da informação no âmbito do colégio; IX - 
elaborar o Plano Diretor de Informática para o colégio, de acordo com a política de 
informática do Estado, da Corporação e da Secretaria de Educação; X - organizar e 
oferecer, através da Divisão de Ensino, cursos técnicos na área de informática para os 
alunos, professores e corpo administrativo do colégio; XI - coordenar a utilização do 
Laboratório de Informática, controlando a agenda, zelando pela limpeza e pelo bom 
uso dos equipamentos; XII - atender às demandas dos demais setores do colégio por 
cursos na área; XIII - interagir com os Gestores da PEmultidigital. Seção VIII Do Corpo 
de Alunos Art. 35. O Comandante do Corpo de Alunos é o responsável pela 
preservação da disciplina do corpo discente, cabendo-lhe as seguintes atribuições: I - 
prestar assistência aos alunos nas atividades escolares, culturais e esportivas; II - 
aplicar medidas sóciodisciplinares com caráter educativo no que lhe couber; III - 
coordenar as atividades culturais, da Banda Marcial e do Coral do Colégio; IV - zelar 
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pela ordem e disciplina dos alunos, fazendo cumprir as normas constantes neste 
Regimento; V - apurar as faltas disciplinares constantes no Projeto Político Pedagógico 
(PPP); VI - fiscalizar o uso adequado do uniforme escolar; VII - manter estreita relação 
com a EMAP, Conselho Escolar e Coordenações, de maneira a criar condições para 
identificar os alunos com dificuldades de sociabilidade e intervir antes que os conflitos 
se concretizem; VIII - informar ao Gestor adjunto (Subcomandante), nos casos que lhe 
competir, a respeito dos alunos que necessitarem de atendimento especializado 
através de clínicas multidisciplinares, bem como, os casos que devem ser levados à 
consideração do Conselho Escolar; IX - emitir parecer acerca dos requerimentos dos 
policiais militares que pleiteiam uma vaga no encargo de monitor correcional 
disciplinar ou de monitor de orientação disciplinar, e, após deferimento do Gestor 
(Comandante), elaborar a minuta da portaria de designação e/ou dispensa nos 
respectivos encargos; X - manter atualizado os assentamentos dos alunos. Art. 36. Aos 
Comandantes de Companhias competem: I - dar assistência aos alunos das respectivas 
companhias; II - auxiliar o Comandante do CA no controle e cumprimento de suas 
atribuições; III - orientar os Comandantes de Pelotões quanto ao atendimento, 
instrução e acompanhamento dos alunos; IV - acompanhar o comportamento 
disciplinar e a freqüência dos alunos; V - fiscalizar o uso adequado dos uniformes dos 
alunos constantes no Regulamento de Uniformes do colégio; VI - escalar, distribuir, 
remanejar os monitores em atividades internas e externas que tenham a presença de 
alunos do Colégio da Polícia Militar; Art. 37. Aos Comandantes de Pelotões compete: I 
- dar assistência aos alunos das turmas pelas quais está responsável; II - auxiliar o 
Comandante de Companhia no cumprimento das missões recebidas; III - cientificar o 
Comandante de Companhia de qualquer alteração ocorrido com alunos sob sua 
responsabilidade, bem como alteração em objetos pertencentes aos mesmo; IV - 
orientar os alunos quanto ao comportamento entre os colegas, no que tange ao 
respeito mútuo e companheirismo; V - instruir os alunos quanto aos seus deveres e 
direitos; VI - orientar e auxiliar as atividades inerentes as atribuições dos monitores de 
correição disciplinar e monitores de orientação disciplinar; VII - orientar os alunos, 
diariamente, sobre a sua apresentação pessoal; VIII - participar da formatura diária, 
organizando os alunos sob sua responsabilidade direta. CAPÍTULO II Dos Encargos 
Gerenciais Escolares e Pedagógicos Art. 86. O presente Regimento Substitutivo 
estabelece os seguintes encargos gerenciais para o Colégio da Polícia Militar: I - 
direção militar de ensino (DME); II - subdireção de ensino militar (SUBDME); III - 
supervisão de ensino militar (SUPME); IV - ouvidoria escolar; V - coordenações gerais 
de turno (CGT); VI - coordenações de ensino (CE); VII - assessorias técnico-pedagógicas 
(ATP); VIII - monitoria de apoio técnico-pedagógico (MATP); IX - equipe multidisciplinar 
de apoio psicopedagógico (EMAP); X - serviço de correição disciplinar discente (SCDD) 
e serviço de orientação disciplinar discente (SODD), constituído por assessores 
técnicos de apoio pedagógico (ATAP) e por monitores de correição disciplinar (MCD). 
Art. 87. A organização escolar e pedagógica da função de ensinar do Colégio da Polícia 
Militar será realizada por atividades de interesse, através de equipe técnica distribuída 
da seguinte forma I - núcleo de gestão; II - núcleo pedagógico; III - núcleo de apoio 
pedagógico/escolar. Seção I Do Núcleo de Gestão Art. 88. Integram o Núcleo de 
Gestão do Colégio da Polícia Militar: I - direção militar de ensino (DME); II - subdireção 
militar de ensino (SUBDME); III - supervisão militar de ensino (SUPME). Art. 89. A 
Direção Militar de Ensino é exercida pelo Gestor (Comandante) do Colégio da Polícia 
Militar, o qual será responsável por fazer com que a execução das atividades 
pedagógicas deste educandário desenvolva-se com eficiência, eficácia e efetividade, 
mediante: I - definição de metas; II - estabelecimento de estratégias das atividades 
técnico-pedagógicas; III - desenvolvimento de planos para a coordenação dessas 
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atividades; IV - determinação do que precisa ser feito, dentro das normas e 
competências dos profissionais envolvidos nessas atividades; V - direcionamento de 
todas as pessoas envolvidas nas atividades técnico-pedagógicas; VI - monitoramento 
das atividades desenvolvidas, certificando-se de que estão sendo cumpridas de acordo 
com as ordens e planos estabelecidos; VII - fiscalização permanente das atividades 
desenvolvidas pela equipe técnica do Colégio da Polícia Militar. Art. 90. A Subdireção 
Militar de Ensino é exercida pelo Gestor adjunto (Subcomandante) do Colégio da 
Polícia Militar, partícipe da gestão escolar, principal auxiliar e substituto imediato do 
Diretor Militar de Ensino. Art. 91. São atribuições do Subdiretor Militar de Ensino: I - 
coordenar os integrantes da equipe técnica prevista neste Regimento; II - encaminhar 
à Direção Militar de Ensino, junto com as informações necessárias, todos os 
documentos que dependam da deliberação daquela direção; III - levar ao 
conhecimento da Direção Militar de Ensino, verbalmente ou por escrito, depois de 
convenientemente apuradas, todas as ocorrências que não lhe caibam resolver; IV - 
dar conhecimento à Direção Militar de Ensino das ocorrências e dos fatos, que tenham 
sido deliberados, por se encontrarem na alçada da Subdireção Militar; V - assinar 
documentos ou tomar providências de caráter urgente, na ausência ou no 
impedimento ocasional da Direção Militar de Ensino, dando-lhe conhecimento na 
primeira oportunidade. Art. 92. A Supervisão Militar de Ensino é exercida pelo Chefe 
da Divisão de Ensino do Colégio da Polícia Militar, que tem como atribuições: I - 
exercer rigorosa supervisão das normas de controle das atividades técnico-
pedagógicas adotadas pelo Colégio da Polícia Militar, propondo as modificações para o 
constante aperfeiçoamento do acompanhamento da gestão; II - planejar, organizar e 
coordenar, mediante determinação da Direção Militar de Ensino, as normas existentes 
e todo o gerenciamento das atividades de ensino do colégio; III - zelar pela total 
observância das normas e orientações definidas pelo Ministério da Educação, 
Secretaria Estadual de Educação e demais órgãos afins; IV - coordenar todas as 
pessoas envolvidas nas atividades técnico-pedagógicas; V - monitorar as atividades 
desenvolvidas, certificando-se de que estão sendo cumpridas de acordo com as ordens 
e planos estabelecidos; VI - monitorar a frequência dos professores às suas atividades 
docentes, mediante elementos quantitativos e qualitativos, fornecidos pela Seção 
Técnica de Ensino, apontando diagnósticos e prognósticos que venham a ser 
detectados sobre o desempenho não satisfatório dos profissionais do ensino e 
realçando aqueles que apresentam performance compatível. Seção II Do Núcleo 
Pedagógico Art. 93. O Núcleo Pedagógico do Colégio da Polícia Militar terá a seguinte 
composição: I - coordenações gerais de turno (CGT); II - coordenações de ensino (CE); 
III - assessorias técnico-pedagógicas (ATP); IV - monitoria de apoio técnico-pedagógico 
(MATP). Art. 94. As Coordenações de Ensino são disciplinadas com a seguinte 
organização: I - coordenação de Educação Infantil II - coordenação de Ensino 
Fundamental – 1º e 2º anos / 1ª séries; III - coordenação de Ensino Fundamental – 3º e 
4º anos / 2ª e 3ª séries; IV - coordenação de Ensino Fundamental – 5º ano / 4ª série; V 
- coordenação de Ensino Fundamental – 6º ano / 5ª série; VI - coordenação de Ensino 
Fundamental – 7º ano / 6ª série; VII - coordenação de Ensino Fundamental – 8º ano / 
7ª série; VIII - coordenação de Ensino Fundamental – 9º ano / 8ª série; IX - 
coordenação de Ensino Médio – 1º ano; X - coordenação de Ensino Médio – 2º ano; XI 
- coordenação do Ensino Médio – 3º ano; XII - coordenação de Cultura, Eventos e 
Projetos; XIII - coordenação de Educação Física e Desportos; XIV - coordenação de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA); XV - coordenação Geral de Turno – Manhã; XVI - 
coordenação Geral de Turno – Tarde; XVII - coordenação Geral de Turno – Noite. 
Parágrafo único – Todas as Coordenações descritas nos itens deste artigo deverão ser 
exercidas por um professor, instrutor ou profissional, devidamente habilitado nos 
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termos da Lei Federal nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 
LDB, com experiência profissional mínima de 03 (três) anos na área de educação. Art. 
95. As Coordenações Gerais de Turno serão responsáveis por gerenciar as atividades 
desenvolvidas pelas Coordenações de Ensino, bem como, servirem de ligação entre 
essas Coordenações, a Diretoria Militar de Ensino e a Supervisão Militar de Ensino. Art. 
96. Os Coordenadores de Ensino são responsáveis pela administração do ensino, 
competindo-lhe desenvolver as seguintes atividades: I - elaborar o plano anual de ação 
da respectiva Coordenação que estiver gerenciando; II - realizar trabalhos de 
monitoramento das etapas do ensino básico que estiverem sob sua responsabilidade, 
obtendo e avaliando informações para lhe auxiliar na tomada de decisões de sua 
esfera de competência e secundar os escalões superiores desses elementos para 
desenvolver melhoria contínua do ensino-aprendizagem; III - acompanhar o 
rendimento do ensino-aprendizagem, procedendo às análises técnicas necessárias à 
sua compreensão; IV - sugerir modificações nos planos de trabalho, sempre que a 
situação o exigir, devendo documentá-las e justificá-las; V - proporcionar assistência 
didático-pedagógica aos professores vinculados à sua coordenação; VI - criar, manter e 
realçar relações discentes eficazes, estabelecendo e mantendo confiança e apoio dos 
alunos na solução de problemas relativos à sua aprendizagem; VII - promover e 
organizar reuniões de caráter pedagógico e administrativo, junto à equipe técnico-
pedagógica e ao corpo docente; VIII - apresentar, mensalmente, até o dia sete do mês 
subsequente, relatório sobre as atividades desenvolvidas, à Coordenação Geral de 
Turno e compilar as informações mensais para a elaboração de relatório anual dessas 
atividades do Colégio da Polícia Militar; IX - buscar, avaliar e organizar as informações 
relacionadas às atividades pedagógicas com Assessores que são vinculados à sua 
Coordenação e com os professores que estão sob sua responsabilidade; X - buscar, 
avaliar e organizar as informações para a escolha dos livros didáticos a serem adotados 
em cada ano, encaminhando-as para a Coordenação Geral de Turno com vistas a um 
amplo processo de discussão, obedecendo o cronograma da Supervisão Militar de 
Ensino; XI - controlar as atividades escolares das etapas do ensino básico que lhe são 
afetas, segundo as diretrizes dos planejamentos em vigor e também as orientações da 
Coordenação Geral de Turno e da Supervisão Militar de Ensino; XII - orientar os 
professores na elaboração e alterações dos programas de disciplina; XIII - registrar, 
armazenar e avaliar informações sobre o desempenho de professores, de tudo dando 
conhecimento à Coordenação Geral de Turno, indicando justificadamente a 
necessidade de substituição daqueles que se mostrem inadequados ao desempenho 
dos docentes do Colégio da Polícia Militar; XIV - programar, realizar, avaliar e relatar as 
reuniões de pais e mestres dos alunos vinculados à sua coordenação, desde que 
previamente autorizada pela Supervisão Militar de Ensino e com aquiescência do 
Comando do Colégio da Polícia Militar; XV - convocar, quando necessário, pais ou 
responsáveis para tratar de assuntos relativos ao aproveitamento escolar dos alunos; 
XVI - participar da elaboração dos planos de ensino, de atividades extraclasses, das 
reuniões de professores e de outros eventos para os quais for designado; XVII - efetuar 
a análise dos resultados das verificações de aprendizagem, apresentando os resultados 
à Coordenação Geral de Turno, para que a Supervisão Militar de Ensino determine a 
realização de averiguações, sempre que forem detectadas distorções significativas em 
que se expresse baixo rendimento escolar, com mais de 70% (setenta por cento) dos 
alunos com nota inferior a 6,0 (seis vírgula zero), sendo emitido parecer ao Diretor 
Militar de Ensino, sugerindo medidas a serem adotadas; XVIII - proceder à análise do 
material de apoio e das avaliações elaboradas pelos docentes, fazendo registro do 
exame em relatório e providenciando, após a aprovação, seu encaminhamento para 
digitação, apreciação do conteúdo pela Assessoria Técnico-pedagógica e posterior 
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reprodução pela Seção Técnica de Ensino; XIX - manter a Coordenação Geral de Turno 
sempre informada de todas as alterações, reuniões e decisões que tiver de tomar em 
caráter de urgência; XX - encaminhar a Equipe Multidisciplinar de Apoio 
Psicopedagógico os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem para 
acompanhamento específico; XXI - investigar e tomar as medidas necessárias, em 
conjunto com o Corpo de Alunos, nos casos em que os alunos apresentem quantidade 
de faltas iguais a 25% (vinte e cinco por cento) do percentual permitido por Lei, 
subsequentes ou alternadamente; XXII - participar de banca examinadora para 
avaliação de novos docentes, quando designados. Art. 97 - As Assessorias Técnico-
pedagógicas são as seguintes: I - de ciências exatas, compreendendo a disciplina de 
matemática; II - de comunicação e expressão, compreendendo as disciplinas de língua 
portuguesa e artes; III - de ciências sociais, compreendendo as disciplinas de história, 
geografia, filosofia e sociologia; IV - de ciências físicas, compreendendo as disciplinas 
de química e física; V - de ciências biológicas, compreendendo as disciplinas de 
ciências e biologia; VI - de línguas estrangeiras, compreendendo as disciplinas de 
língua inglesa e língua espanhola; VII - de prática de desportos (treino de equipe); VIII - 
de educação física, sendo uma para o turno da manhã e outra para o turno da tarde; IX 
- de instrução pré-militar, sendo uma para o turno da manhã e outra para o turno da 
tarde; X - de ensino da informática; XI - de biblioteca; XII - de implementação de 
programas educacionais federais, estaduais ou municipais; XIII - de cultura, eventos e 
projetos; XIV - de ensino religioso; XV - de assuntos de vestibulares. Parágrafo único. 
As Assessorias Técnico-pedagógicas são exercidas por professores ou instrutores 
devidamente habilitados, nos termos das especificidades das disciplinas ou áreas 
compreendidas nas Assessorias em que estão inseridos. Art. 98. As Assessorias 
Técnico-pedagógicas são responsáveis pelo controle das atividades relacionadas a 
seguir, de conformidade com as especificidades de cada área de abrangência 
respectiva, devendo: I - analisar os programas de disciplina e de atividades 
apresentados pelos professores, sugerindo mudanças ou alterações que julgar 
conveniente; II - realizar trabalhos de monitoramento de controle das etapas do 
Ensino Básico que estiverem sob sua responsabilidade, obtendo e avaliando 
informações que lhe auxiliem na tomada de decisões de sua esfera de competência, 
bem como aos escalões superiores desses elementos para desenvolver melhoria 
contínua do ensino-aprendizagem, solicitando ao Coordenador Geral de Turno, por 
escrito, a infraestrutura necessária ao exercício de suas tarefas; III - acompanhar o 
rendimento do ensino-aprendizagem e o desempenho dos professores, sugerindo as 
modificações nos diversos planos de trabalho em execução no educandário, sempre 
que se fizer necessário; IV - sugerir modificações nos planos de trabalho, sempre que a 
situação o exigir, devendo documentá-las e justificá-las; V - buscar informações sobre 
o rendimento da aprendizagem, mediante observação direta dos registros das 
cadernetas, consulta aos alunos, reclamações e elogios de pais destes, bem como de 
relatórios dos professores; VI - desenvolver e melhorar as equipes de professores da 
área, mediante reuniões voltadas para coordenação dos trabalhos executados, 
direcionando e monitorando os professores envolvidos, com vistas a se certificar que 
está sendo cumprido o que foi estabelecido nos planos; VII - coordenar a elaboração 
das Verificações Correntes, as Verificações de Recuperação e as Verificações Finais, 
que deverão abranger todo o conteúdo programático estabelecido para cada 
bimestre, nas respectivas áreas de conhecimento, apondo visto nas Verificações, após 
conclusão dos trabalhos; VIII - cientificar os professores sobre a necessidade de 
cumprir todo o conteúdo programático estabelecido para cada bimestre que compõe 
o ano letivo (composto de quatro unidades didáticas), além de fiscalizar o 
cumprimento e as possíveis reposições de aulas que, eventualmente, ocorram 
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objetivando evitar atrasos no cumprimento da carga horária ou quaisquer transtornos 
ao processo ensino-aprendizagem; IX - entregar ao Supervisor Militar de Ensino, até o 
final do mês de novembro do ano letivo em curso, o conteúdo programático que 
deverá ser aplicado no próximo ano de estudo; X - prestar assistência didático-
pedagógica às práticas educativas das disciplinas; XI - elaborar e executar o calendário 
de reuniões e entrevistas com os professores de cada área; XII - relatar ao 
Coordenador Geral de Turno, mediante dados colhidos de reuniões, entrevistas ou 
documentos informativos, o andamento das atividades docentes em cada área, os 
resultados obtidos, os problemas constatados e as sugestões para solucioná-los; XIII - 
apresentar, mensalmente, até o dia sete do mês subsequente, relatório sobre as 
atividades desenvolvidas à Coordenação Geral de Turno e compilar as informações 
mensais para a Direção Militar de Ensino, objetivando subsidiar a elaboração do 
relatório anual das atividades do Colégio da Polícia Militar; XIV - proceder à análise do 
material de apoio e avaliações elaborados pelos docentes, fazendo registro do exame 
em relatório, de acordo com as normas e planejamento anual de ensino do 
educandário, providenciando, após a aprovação, seu encaminhamento para a 
Coordenação de Ensino competente. XV - elaborar proposta de trabalho anual, tendo 
em vista a concretização do Projeto Pedagógico vigente e demais documentos legais 
que fundamentam a prática sócio-pedagógica do Colégio da Polícia Militar; XVI - 
participar de banca examinadora para avaliação de novos docentes, quando 
designados. XVII - cabe especificamente à Assessoria Técnico-pedagógica da biblioteca: 
a) cooperar intelectual e materialmente para o melhoramento dos serviços oferecidos 
pela biblioteca do colégio, mediante o intercâmbio de informações com órgãos de 
divulgação técnica e científica; b) manter-se atualizado sobre a legislação que rege o 
exercício profissional da biblioteconomia, cumprindo-a corretamente e colaborando 
para seu aperfeiçoamento; c) aplicar todo zelo e recursos ao seu alcance no 
atendimento aos usuários da biblioteca; d) manter cadastro atualizado do acervo da 
biblioteca; e) ater-se ao que Ihe compete na orientação técnica da pesquisa e na 
normatização do trabalho científico, observando o disposto pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT); f) informar aos usuários atitudes apropriadas de 
manuseio, consulta e utilização do acervo da biblioteca; g) promover a interação 
professor/bibliotecário/aluno, facilitando o processo ensinoaprendizagem; h) 
estimular e orientar os segmentos escolares em suas consultas e leituras, favorecendo 
o desenvolvimento da capacidade de pesquisar; i) apresentar, mensalmente, até o dia 
sete do mês subsequente, relatório sobre as atividades desenvolvidas à Supervisão 
Militar de Ensino e integrar-se no esforço da Divisão de Ensino para a elaboração do 
relatório anual dessas atividades do Colégio da Polícia Militar; j) oferecer seus recursos 
e serviços aos usuários do Colégio da Polícia Militar de maneira a atender às 
necessidades do planejamento curricular. Art. 99. A Monitoria de Apoio Técnico-
pedagógico atuará em todos os setores que realizam atividades pedagógicas, 
auxiliando-os em questões administrativas, dando agilidade ao serviço do setor para o 
qual foi designado. Parágrafo único. São competentes para exercer as atribuições de 
Monitoria de Apoio Técnicopedagógico, militares estaduais ou funcionários civis. Art. 
100. Constitui competência do Monitor de Apoio Técnico-pedagógico: I - auxiliar, 
executando em qualquer seção ou coordenação, as tarefas administrativas relativas à 
sua função, em especial: a) realizar os serviços gerais de digitação, inclusive os 
didático-pedagógicos; b) receber, classificar, protocolar, distribuir e arquivar 
documentos em geral; c) apoiar a execução de atividades inerentes ao setor a que 
estiver classificado. II - desenvolver apoio aos eventos constantes no calendário anual 
do Colégio da Polícia Militar; III - manter atualizada a rotina administrativa do setor. 
Seção III Do Núcleo de Apoio Pedagógico/Escolar Art. 101. São partes constituintes do 
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Núcleo de Apoio Pedagógico/Escolar: I - equipe multidisciplinar de apoio 
psicopedagógico (EMAP); II - serviço de correição disciplinar discente (SCDD); III - 
serviço de orientação disciplinar (SOD). Art. 102 – A EMAP tem por objetivo planejar, 
desenvolver e executar ações de suporte psicopedagógico e assistencial ao corpo 
docente e discente, bem como atender às respectivas famílias dos alunos, além de 
servir de apoio a todos os segmentos do colégio. Parágrafo único. A Equipe 
Multidisciplinar de Apoio Psicopedagógico será composta pelos seguintes 
profissionais, por turno: I - três orientadores educacionais; II - um psicólogo ou 
psicopedagogo; III - um fonoaudiólogo; IV - um assistente social; V - um monitor de 
apoio técnico-pedagógico. Art. 103. São atribuições da Equipe Multidisciplinar de 
Apoio Psicopedagógico: I - fomentar e executar ações preventivas, de modo que venha 
facilitar o processo ensinoaprendizagem; II - contribuir com o desenvolvimento sadio e 
harmonioso de crianças e adolescentes em seu aspecto biopsicossocial, na orientação 
à sexualidade, conflitos emocionais, maus tratos etc; III - acolher os encaminhamentos 
do núcleo de gestão ou pedagógico; IV - acompanhar, junto aos seus responsáveis os 
alunos em atendimentos clínicos especializados, nos casos detectados; V - participar 
de reuniões com o Corpo de Alunos para troca de informações a fim de atuar frente 
aos problemas detectados pelos serviços oferecidos pela instituição; VI - reunir-se com 
as coordenações de curso e/ou professores para estudos de casos; VII - acompanhar os 
alunos com necessidades educacionais especiais, temporárias ou não; VIII - atender os 
alunos que por ventura estiverem apresentando comportamento considerado fora dos 
padrões do colégio; IX - realizar reuniões com pais e alunos para informar sobre o 
atendimento multidisciplinar; X - encaminhar, através da Direção Militar de Ensino, os 
alunos para atendimentos clínicos especializados, nos casos detectados; XI - elaborar 
proposta de trabalho anual, tendo em vista a concretização do Projeto Pedagógico 
vigente e demais documentos legais que fundamentam a prática sociopedagógica do 
Colégio da Polícia Militar; XII - reunir-se com demais integrantes da Equipe Técnica, 
envolvidos nos casos, para estudos de casos individuais, a fim de que sejam definidas 
conjuntamente, as possibilidades de intervenção no espaço da sala de aula com 
sugestões de atividades pedagógicas XIII - ajudar no desenvolvimento pessoal do 
aluno, em parceria com os professores e integrantes do Serviço de Correição 
Disciplinar Discente (SCDD) e o Serviço de Orientação Disciplinar Discente (SODD) para 
compreender o seu comportamento e agir de maneira adequada em relação a ele, 
com a escola, na organização e na realização da proposta pedagógica, assim como em 
relação à comunidade escolar, que orienta, ouve e dialoga com pais e responsáveis; 
XIV - apresentar propostas para realização de reunião de pais e mestres, considerando 
a realidade psicopedagógica do Colégio da Polícia Militar; XV - dialogar com docentes, 
alunos, pais ou responsáveis, buscando contribuir de forma significativa para o 
processo ensinoaprendizagem; XVI - participar dos Conselhos de Classe junto às 
Coordenações e Professores, avaliando encaminhamentos pedagógicos em cada 
unidade de ensino, tendo em vista a eficiência e a eficácia do processo 
ensinoaprendizagem; XVII - facilitar a escolha do aluno por uma profissão, atuando nas 
salas de aula com serviços de orientação e reorientação profissional; XVIII - manter-se 
atualizado sobre legislação que rege o exercício profissional do Orientador 
Educacional/Psicólogo Escolar, cumprindo-a corretamente e colaborando para o seu 
aperfeiçoamento; XIX - promover encontros periódicos para estudos de casos, 
fundamentação teórica e troca de informações entre os profissionais da Equipe 
Multidisciplinar de Apoio Psicopedagógico; XX - realizar anamnese dos alunos 
encaminhados, em fichas informativas; XXI - promover encontros e palestras para a 
comunidade escolar; XXII - mobilizar a comunidade escolar a fim de estabelecer 
relações com outras instituições; XXIII - otimizar o desenvolvimento da linguagem oral, 



155 
 

leitura e escrita; XXIV - verificar a situação sócio-econômica familiar do aluno, com o 
objetivo de ampliar o conhecimento acerca da sua realidade possibilitando assistir e 
encaminhar o aluno adequadamente; Art. 104 – O Serviço de Correição Disciplinar 
Discente (SCDD) e o Serviço de Orientação Disciplinar Discente (SODD) serão 
constituídos por um Assessor Técnico de Apoio Pedagógico (ATAP) e Monitores de 
Correição Disciplinar (MCD), organizados da seguinte forma: I - atap para o SODD de 
Ensino Fundamental – 1º ano / 1ª série; II - atap para o SODD de Ensino Fundamental – 
2º ano / 1ª série; III - atap para o SODD de Ensino Fundamental –3º ano / 2ª série; IV - 
atap para o SODD de Ensino Fundamental – 4º ano / 3ª série; V - atap para o SODD de 
Ensino Fundamental – 5º ano / 4ª série; VI - atap para o SCDD de Ensino Fundamental 
– 6º ano / 5ª série; VII - atap para o SCDD de Ensino Fundamental –7º ano / 6ª série; 
VIII - atap para o SCDD de Ensino Fundamental – 8º ano / 7ª série; IX - atap para o 
SCDD de Ensino Fundamental –9º ano / 8ª série; X - atap para o SCDD de Ensino Médio 
– 1º ano; XI - atap para o SCDD de Ensino Médio –2º ano; XII - atap para o SCDD de 
Ensino Médio – 3º ano; XIII - atap para o SCDD para a Educação de Jovens de Adultos e 
programas de aceleração; XIV - atap para o SCDD para os vestibulares; XV - atap para o 
SCDD para a prática desportiva. Art. 105. Os encargos de Assessor Técnico de Apoio 
Pedagógico serão exercidos por Oficiais Militares lotados no Colégio da Polícia Militar 
e, na ausência destes, excepcionalmente e a critério da Direção Militar de Ensino, 
esses encargos poderão ser exercidos por Oficiais Militares lotados em outras 
Unidades da PMPE ou CBMPE, em turno diverso do expediente de trabalho de sua 
OME de origem. Art. 106. O Serviço de Correição Disciplinar Discente e o Serviço de 
Orientação Disciplinar deverão contar ainda com serviço de monitoria de correição 
disciplinar, através de Praças Militares que prestam serviço no Colégio da Polícia 
Militar, independentemente do expediente normal da Corporação; § 1º - Os policiais 
militares que pretenderem concorrer à vaga de monitoria deverão externar seu pleito 
mediante requerimento ao Gestor (Comandante) do colégio; § 2º - A designação e 
dispensa dos monitores dar-se-á através de Portaria do Comandante Geral, mediante 
proposta do Gestor (Comandante) do colégio. Art. 107. O Serviço de Correição 
Disciplinar Discente tem como finalidade fomentar valores éticos, convenções sociais e 
culturais, que façam emergir sentimentos de civismo, cidadania e solidariedade, 
competindo-lhe: I - exercer um processo de humanização nos alunos, voltado para 
assegurar-lhes as melhores condições para o pleno exercício da cidadania, forjando-
lhes valores ético-morais, que lhes serão úteis ao longo de toda vida; II - fiscalizar e 
exigir dos alunos e Monitores, conduta compatível e adequada com as normas e 
regulamentos do Colégio da Polícia Militar, embasado nos princípios de verdade, 
lealdade, honestidade, probidade, solidariedade e respeito ao próximo; III - estimular o 
aluno a desenvolver atitudes e incorporar valores familiares, sociais e cívicos que lhe 
assegurem um futuro de cidadão cônscio de seus deveres, direitos e 
responsabilidades, qualquer que seja o campo profissional de sua preferência; IV - ser 
o responsável pela disciplina dos alunos que estiverem vinculados durante as 
atividades pedagógicas, encaminhando ao Corpo de Alunos, para as medidas sócio 
educativas, aqueles que apresentarem conduta incompatível com as normas do 
Colégio da Polícia Militar; V - observar, acompanhar, apoiar e zelar pelo fiel 
cumprimento dos serviços dos Monitores, sendo estes responsabilizados pela (o): 
apoio à Assessoria Técnica de Apoio pedagógico para a Correição Disciplinar Discente; 
ordem dos serviços referentes às turmas e às áreas que lhe forem designadas, 
estabelecidas em Portaria do Gestor (Comandante) do Colégio da Polícia Militar. VI - 
apresentar, mensalmente, até o dia sete do mês subsequente, relatório sobre as 
atividades desenvolvidas à SUPME e ao CA e integrar-se no esforço da Divisão de 
Ensino para a elaboração do relatório anual dessas atividades do Colégio da Polícia 
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Militar; VII - atuar no acompanhamento da conduta do aluno, em parceria com 
professores, equipe técnica e Corpo de Alunos, para compreender o seu 
comportamento e adotar medidas sob o limite deste Regulamento. Parágrafo único. O 
Serviço de Orientação Disciplinar Discente atuará perante os alunos matriculados a 
partir da 5ª série / 6º ano. Art. 108. Compete à monitoria de correição disciplinar 
discente, subordinada funcionalmente ao Corpo de Alunos: I - acompanhar os alunos 
em atividades externas e extracurriculares, que necessite a presença do monitor 
correcional para controle disciplinar e orientação de atitudes; II - cumprir e fazer 
cumprir as determinações legais, emanadas dos oficiais do Colégio da Polícia Militar; III 
- proibir a entrada de pessoas que não sejam funcionários do Colégio da Polícia Militar 
nem estejam devidamente identificadas e autorizadas; IV - comunicar verbalmente e 
por escrito, alterações de alunos, entregando-as na respectiva companhia; V - tratar os 
professores e alunos de forma respeitosa; VI - obedecer ao horário de chegada e saída 
dos respectivos turnos; VII - ausentar-se do Colégio da Polícia Militar (ou do local 
designado) no horário de monitoria, quando devidamente autorizado por oficial do 
corpo de alunos; VIII - apresentar-se com uniforme regulamentar e braçal identificador 
do encargo; IX - cumprir e fazer cumprir as normas inerentes ao Manual do Aluno e 
Manual do Monitor; X - informar previamente a respectiva companhia, a 
impossibilidade de comparecimento no horário da monitoria; XI - fiscalizar 
diariamente o uso completo do uniforme por parte dos alunos; XII - cumprir o horário 
de chegada e saída determinado pelo Corpo de Alunos; XIII - participar das formaturas 
diárias do Corpo de Alunos, junto às respectivas turmas; XIV - preencher os 
formulários constantes na sua pasta de trabalho e devolvê-la ao final do turno de 
serviço; XV - inspecionar as salas de aula sob sua responsabilidade e relatar as 
alterações no formulário constante na pasta do monitor; XVI - fazer a condução das 
suas turmas para qualquer atividade do colégio, em fila indiana; XVII - não permitir a 
presença de alunos fora da sala no horário de aula, salvo com autorização do Corpo de 
Alunos; XVIII - antes da liberação das turmas, verificar limpeza e arrumação das salas 
de aula; XIX - ao término das aulas, liberar as turmas; XX - procurar se informar das 
normas aplicadas pelo Corpo de Alunos; Seção IV Das Disposições Gerais Art. 109. 
Serão atribuídas 200 (duzentas) horas-aulas mensais, a título de retribuição, conforme 
o Decreto nº 14.820, de 20 de fevereiro de 1991, aos profissionais designados para o 
exercício dos seguintes encargos: I - direção militar de ensino (DME); II - subdireção de 
ensino militar (SUBDME); III - supervisão de ensino militar (SUPME); IV - ouvidoria 
escolar; V - coordenações gerais de turno (CGT); VI - coordenações de ensino (CE); VII - 
assessorias técnico-pedagógicas (ATP); VIII - equipe multidisciplinar de apoio 
psicopedagógico (EMAP); IX - assessores técnicos de apoio pedagógico (ATAP); X - 
monitor de apoio técnico-pedagógico (MATP); XI - monitor de correição disciplinar 
discente (MCDD); XII - monitor de orientação disciplinar discente (MODC). Parágrafo 
único. Será adotado o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto nº 14.820, de 20 de 
fevereiro de 1991 aos profissionais designados para os encargos previstos nos incisos 
IX, X e XI deste artigo. CAPÍTULO III Do Corpo Docente Seção I Da Qualificação Art. 110. 
O Corpo Docente do Colégio da Polícia Militar, constituído por profissionais legalmente 
habilitados para o exercício do magistério, designados mediante portaria do 
Comandante Geral para exercerem o cargo de professor mediante proposta do Gestor 
(Comandante) do colégio, será constituído: I - professores do Quadro Permanente de 
Professores Civis; II - militares estaduais; III - funcionários civis das corporações 
militares estaduais; IV - professores efetivos cedidos pela secretaria de educação do 
estado; V - professores com contrato temporário cedidos pela secretaria de educação 
do estado. Parágrafo único. O Corpo Docente do Colégio da Polícia Militar deverá 
possuir pré-requisitos indispensáveis ao exercício das funções, a saber: a. entusiasmo 
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pela carreira; b. perfil profissiográfico adequado; c. destacada e correta apresentação 
pessoal; d. conduta civil e militar irrepreensível; e. acentuado equilíbrio emocional; f. 
facilidade de expressão oral e escrita; g. exemplar correção de atitudes; e h. pendor no 
trato para com os alunos. Seção II Das Atribuições Art. 111. O Corpo Docente deverá 
cumprir o que prescreve a Lei nº 9.394/96 e suas modificações, bem como, no que 
couber, o Estatuto do Magistério do Estado de Pernambuco. Art. 112. Compete ao 
Corpo Docente: I - orientar os alunos, fornecendo-lhes os elementos necessários ao 
melhor aproveitamento do assunto ministrado; II - difundir nos alunos a noção do 
cumprimento do dever e da necessidade de um maior preparo intelectual e 
profissional; III - iniciar e concluir as aulas no horário estabelecido; IV - manter a 
disciplina em sala de aula; V - registrar, em documentos próprios, os assuntos 
lecionados e as notas atribuídas aos trabalhos dos alunos; VI - participar das atividades 
extra-classe; VII - participar das comissões examinadoras para as quais forem 
designados; VIII - entregar, no prazo estabelecido pela Divisão de Ensino, os resultados 
das verificações de aprendizagem; IX - comparecer às reuniões e solenidades, quando 
convocados pelo Comando do Colégio da Polícia Militar; X - entregar, no prazo 
estabelecido pelo Colégio da Polícia Militar, o programa de matéria; XI - ministrar as 
aulas de acordo com o estabelecido no programa; XII - entregar na Divisão de Ensino, 
dentro do prazo estabelecido, a proposta de prova da disciplina que leciona; XIII - 
justificar, apresentar razões de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, dentro do 
expediente do Colégio da Polícia Militar, quando lhe for imputado atraso ou falta a 
qualquer atividade sob sua responsabilidade; XIV - cumprir as normas emanadas do 
Comando do Colégio da Polícia Militar; XV - realizar efetivo e contínuo 
acompanhamento do desempenho escolar do aluno, visando detectar eventuais 
dificuldades no processo ensino-aprendizagem, participando de imediato à sua 
coordenação. XVI - executar o ensino da disciplina sob sua responsabilidade, conforme 
as leis, diretrizes e normas específicas do ensino; XVII - participar do planejamento 
anual do ensino da disciplina a seu encargo; XVIII - elaborar estudos didático-
pedagógicos, quando instruído a fazê-lo ou por iniciativa própria, visando ao 
aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, submetendo-os a Divisão de 
Ensino para apreciação; XIX - executar as atividades de administração escolar, 
determinadas pela Direção Militar de Ensino; XX - cumprir disposições regulamentares, 
instruções, diretrizes, normas e ordens que regem a administração escolar; XXI - 
manter em ordem e em dia os diários de classe, de forma a controlar a execução da 
programação do ensino; XXII - colaborar com a Divisão de Ensino na preparação de 
material didático, participando da elaboração de livros, textos escolares e projetos que 
visem ao aperfeiçoamento do processo ensino aprendizagem; XXIII - sugerir medidas 
que julgar necessárias à maior eficiência do ensino sob sua responsabilidade; XXIV - 
expressar-se verbalmente com correção, observando as regras gramaticais e evitando 
o uso de termos vulgares; XXV - planejar e orientar o estudo da disciplina que lhe cabe 
ministrar; XXVI - participar de atividade extraclasse, cerimônias e solenidades cívico-
militares, quando programado ou determinado, de acordo com o regime de trabalho 
ao qual estiver sujeito; XXVII - comparecer às reuniões de pais e mestres, do conselho 
de classe, da sua Coordenação de ensino e a outras reuniões de interesse do ensino 
para as quais estiver convocado; XXVIII - montar, fiscalizar e corrigir as provas formais; 
XXIX - interagir permanentemente com a EMAP para cooperar na criação de condições 
para identificar os alunos com dificuldades de aprendizagem e sociabilidade e intervir 
antes que os conflitos se concretizem; XXX - empenhar-se no autoaperfeiçoamento 
profissional, visando à maior eficiência no desempenho de suas tarefas; XXXI - 
participar da elaboração e da execução do trabalho interdisciplinar, orientando os 
alunos e incluindo os pontos de controle, bem como realizar sua avaliação; XXXII - 
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realizar a chamada dos alunos em sala, de acordo com a relação da turma e registrar 
as presenças e faltas na caderneta; XXXIII - informar ao Chefe da Divisão de Ensino os 
casos que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos 
contra alunos do colégio. Seção III Das Penalidades Art. 113. As penalidades aplicáveis 
ao Corpo Docente são as seguintes: I - advertência verbal ou escrita; II - desconto na 
remuneração equivalente às horas-aulas não ministradas; III - dispensa da matéria, 
quando militar estadual; IV - rescisão contratual, na hipótese de docente contratado 
por prazo determinado. § 1º - A advertência verbal ou escrita aplicar-se-á a faltas leves 
que se verifiquem no desempenho das atividades docentes. § 2º - Os descontos da 
remuneração de hora-aula aplicar-se-ão no caso de atraso ou falta de cumprimento 
das obrigações assumidas com o colégio. § 3º - Haverá desconto da aula a que o 
professor, especialista ou instrutor não comparecer ou se atrasar por mais de 15 
(quinze) minutos e não justificar no prazo previsto neste Regimento ou o motivo 
apresentado não tenha sido considerado justo. § 4º - Os professores em estágio 
probatório ou efetivados, além das penalidades previstas no caput deste artigo, ficam 
sujeitos às sanções do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. § 5º - As penalidades 
previstas no caput deste artigo somente serão aplicadas aos integrantes do corpo 
docente previstos nos incisos I, II e III do art. 110. § 6º - As penalidades previstas no 
caput deste artigo, referentes aos docentes dos incisos IV e V do art. 110, serão 
encaminhadas para o órgão competente da Secretaria de Educação do Estado para as 
medidas cabíveis. § 7º - O Comandante Geral da Polícia Militar é o único competente 
para aplicar as penalidades previstas nos incisos III e IV deste artigo, e o Gestor 
(Comandante) do Colégio da Polícia Militar, as dos incisos I e II. Art. 114. Será 
dispensado da regência de classe ou terá o contrato rescindido, o docente que: I - 
faltar, sem motivo justo, numa mesma turma, a 10 (dez) aulas consecutivas ou a 20 
(vinte) aulas alternadas durante o ano letivo; II - atingir, em todas as turmas que 
lecionar o número de faltas não justificadas, correspondente a 25% (vinte e cinco por 
cento) do total anual das aulas de sua disciplina; III - não cumprir, sem causa 
justificada, durante o ano letivo, 75% (setenta e cinco por cento) do programa 
estabelecido para sua disciplina. Art. 115. É atribuição da Divisão de Ensino, através da 
Seção Técnica de Ensino (STE), a apuração das faltas disciplinares cometidas pelos 
integrantes do Corpo Docente. TÍTULO VI Das Formas de Participação da Comunidade 
Escolar CAPÍTULO I Do Conselho de Classe Art. 116. Destina-se o Conselho de Classe à 
promoção do estudo e análise dos problemas de aprendizagem ou outros que afetem 
o desempenho, a disciplina e as atividades discentes e docentes com a participação do 
Chefe da DE, Chefe da STE, de Docentes e Coordenadores. Art. 117. O Sistema de 
funcionamento do Conselho de Classe do Colégio da Polícia Militar será definido em 
normas específicas, aprovadas pelo Gestor (Comandante) do colégio. CAPÍTULO II Do 
Conselho Escolar Art. 118. O Conselho Escolar, denominado Conselho Escolar 
Tiradentes, órgão consultivo, será presidido pelo Gestor (Comandante) do colégio. Art. 
119. O Conselho Escolar tem por finalidade colaborar na assistência e formação do 
aluno, por meio da aproximação entre pais, alunos e professores, promovendo a 
integração entre o poder público, a comunidade, a escola e a família, sendo 
constituído de: I - diretoria; II - conselho fiscal; III - conselho deliberativo. Parágrafo 
único. A diretoria será eleita, em Assembléia Geral Ordinária, para um mandato de 02 
(dois) anos, mediante chapas registradas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 
podendo ser reconduzida em uma vez por igual período. Art. 120. Constituem 
finalidades específicas do Conselho Escolar Tiradentes a conjunção de esforços, a 
articulação de objetivos e a harmonia de procedimentos, que o caracterizam 
principalmente por: I - interagir junto ao colégio como instrumento de transformação 
de ação, promovendo o bemestar da comunidade, do ponto de vista educativo, 
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cultural e social; II - promover a aproximação e a cooperação dos membros da 
comunidade pelas atividades escolares; III - contribuir para a solução de problemas 
inerentes à vida escolar, preservando uma convivência harmônica entre pais ou 
responsáveis legais, professores, alunos e funcionários da escola; IV - cooperar na 
conservação dos equipamentos e prédios do colégio; V - administrar, de acordo com as 
normas legais, que regem a atuação da Unidade Executora, os recursos provenientes 
de subvenções, convênios, doações e arrecadações da entidade; VI - incentivar os 
trabalhos do Centro Cívico Dias Cardoso e trabalhar cooperativamente com o mesmo; 
VII - emitir parecer acerca da permanência do aluno na escola, considerando o direito 
coletivo a uma convivência social saudável e respeitosa. Art. 121. O funcionamento do 
Conselho Escolar Tiradentes será definido em normas específicas. CAPÍTULO III Do 
Círculo De Pais E Mestres Art. 122. Periodicamente, serão previstas Reuniões de Pais e 
Mestres, sob a orientação do Gestor (Comandante), da Divisão de Ensino, do Corpo de 
Alunos, dos Coordenadores Pedagógicos ou dos Orientadores Educacionais. Parágrafo 
único. Os pais e mestres serão convidados a participar de palestras, reuniões e debates 
visando à melhoria da convivência escolar. CAPÍTULO IV Do Centro Cívico Art. 123. O 
Centro Cívico do Colégio da Polícia Militar, denominado Centro Cívico Dias Cardoso, 
congregará os alunos, despertando-lhes o interesse pelas atividades cívicas, sociais, 
culturais, esportivas e recreativas, no âmbito interno do colégio. Art. 124. O Centro 
Cívico, dirigido pelos alunos e supervisionado pelo Chefe da Seção de Comunicação 
Social, disporá de regimento próprio, aprovado pelo Gestor (Comandante) do colégio. 
Art. 125. O exercício de cargos eletivos no Centro Cívico será privativo dos alunos 
classificados no comportamento “excepcional” e com bom desempenho na 
aprendizagem. Art. 126. Os alunos já investidos de cargos ou funções e que venham a 
perder o grau de comportamento “excepcional” deverão ser substituídos, na forma do 
Estatuto do Centro Cívico. TÍTULO VII Da Organização do Ensino CAPÍTULO I Das 
Diretrizes Pedagógicas Art. 127. O Colégio da Polícia Militar desenvolve as diretrizes 
pedagógicas inspiradas na Lei Federal nº 9394/96 e na filosofia do colégio, no sentido 
de assegurar a qualidade do ensino, através das seguintes ações: elaboração e 
execução da proposta pedagógica do colégio, contemplando as medidas alusivas ao 
bullying escolar, conforme Lei Estadual nº 13.995, de 22 de dezembro de 2009, e 
inserindo temas como cultura de paz, prevenção da violência, mediação de conflitos e 
formas de combater a violência; cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
cumprimento dos dias letivos e horas estabelecidas; promoção de meios para 
recuperação dos alunos com dificuldade de aprendizagem; articulação com a família e 
a comunidade, criando processos de integração da sociedade com o colégio; estímulo 
à aproximação entre professores e estudantes; participação da comunidade escolar 
através de suas representações no Círculo de Pais e Mestres, no Conselho de Classe e 
no Conselho Escolar. CAPÍTULO II Da Organização Curricular Art. 128. Os currículos dos 
cursos em funcionamento no Colégio da Polícia Militar serão elaborados de acordo 
com os objetivos gerais de ensino do estabelecimento, observando-se a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, os Parâmetros Curriculares Nacionais e com 
base no Projeto Pedagógico da Escola. Art. 129. O currículo abrange, 
obrigatoriamente, o estudo de Língua Portuguesa e da Matemática, o conhecimento 
do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil, bem 
como o ensino das Artes e da Educação Física. Art. 130. Os programas de matéria 
constarão de conteúdo programático, objetivos específicos, métodos e técnicas e os 
mecanismos de avaliação a serem utilizados no desenvolvimento das atividades, sendo 
elaborados pelos respectivos professores e Coordenadores de Turno e Coordenadores 
de Ensino, sob a supervisão da Divisão de Ensino. Art. 131. Haverá instruções de 
caráter diversificado, disciplinas que promoverão, entre outros a iniciação à formação 
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militar, na forma de noções e atividades, com o objetivo de: I - colaborar com a 
disciplina, cultura e cidadania, no sentido de desenvolver nos alunos hábitos morais e 
sociais para o bom convívio na sociedade; II - auxiliar na adaptação dos alunos ao 
regime disciplinar do estabelecimento; III - servir como motivação e estímulo aos 
alunos vocacionados para carreira militar. CAPÍTULO III Dos Programas Art. 132. Os 
programas, projetos e planos curriculares serão elaborados de forma a preservar as 
diretrizes pedagógicas e de áreas do conhecimento emanadas pelo órgão competente 
da Secretaria de Educação do Estado, em observância à legislação vigente, mas 
igualmente assegurando o seu planejamento específico, mediante proposta 
pedagógica própria, respeitando os princípios constantes neste Regimento. 32 
CAPÍTULO IV Dos Certificados Art. 133. O Colégio da Polícia Militar expedirá 
certificados de conclusão de curso das séries/anos dos Ensinos Fundamental, Médio e 
EJA (III e IV fases e Médio). § 1º - O Colégio da Polícia Militar enviará os certificados 
relativos aos cursos ao órgão competente da Secretaria de Educação para serem 
registrados, a fim de adquirirem validade em todo território nacional. § 2º - Em casos 
especiais, será expedida a 2ª via de certificados, mediante requerimento dos 
interessados e autorização do Gestor (Comandante) do Colégio da Polícia Militar. 
CAPÍTULO V Do Ano Escolar Art. 134. O ano escolar corresponderá aos dias letivos, 
recesso escolar e férias. Art. 135. O ano letivo do Colégio da Polícia Militar constará de, 
no mínimo, 200 (duzentos) dias letivos distribuídos em 2 (dois) semestres, cujo início e 
término serão, anualmente, previstos no calendário geral de atividades. Art. 136. O 
recesso escolar ocorrerá entre um e outro semestre letivo no mês de julho, tendo a 
duração de 15 (quinze) dias para os alunos. Art. 137. As férias escolares serão 
concedidas sempre no início do ano, de preferência no mês de janeiro. Art. 138. O 
calendário geral de atividades será elaborado pela Divisão de Ensino atendendo aos 
seguintes requisitos: I - número de turnos e horários de funcionamento; II - período 
determinado para elaboração do planejamento escolar relativo a cada bimestre; III - 
divisão do ano letivo em períodos de estudos, com distribuição dos dias previstos para 
vivenciá-los, incluindo período de avaliação; IV - dias fixados para comemorações 
cívicas, sociais e religiosas; V - dias determinados para reuniões administrativas e 
pedagógicas. CAPÍTULO VI Da Matrícula Seção I Das Matrículas Ordinárias Art. 139. As 
condições de matrícula são as previstas neste Regimento. Art. 140. O ingresso de 
novos alunos no colégio dar-se-á através da 5ª série / 6º ano do Ensino Fundamental e 
1º ano do Ensino Médio. Art. 141. Excepcionalmente, o Gestor (Comandante) fixará 
número de vagas nas outras séries/anos para promover o recompletamento das 
turmas. Parágrafo único. No caso previsto no caput deste artigo, as vagas destinar-se-
ão exclusivamente aos dependentes legais dos militares estaduais e dos funcionários 
públicos civis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros MilitarArt. 142. Fixado o 
número de vagas, o ingresso no Colégio da Polícia Militar será mediante sorteio para a 
Educação Infantil e para o 1º ano do Ensino Fundamental, e por meio de teste seletivo 
para as demais séries / anos, conforme edital. Parágrafo único. No caso de ingresso, 
através de sorteio, de candidato à vaga que tenha irmão gêmeo, terá direito também à 
matrícula naquela série/ano, o irmão não contemplado, desde que inscrito no mesmo 
sorteio. Art. 143. O número de alunos por turma não poderá ultrapassar os seguintes 
limites: I - Educação Infantil: 25 (vinte e cinco) alunos; II - Ensino Fundamental 1º a 5º 
ano / 1ª à 4ª série: 30 (trinta) alunos; III - Ensino Fundamental 6º a 9º ano/ 5ª. à 8ª 
série: 35 (trinta e cinco) alunos; IV - Ensino Médio: 35 (trinta e cinco) alunos. Art. 144. 
Ficam estabelecidos os seguintes limites de idade para ingresso no Colégio da Polícia 
Militar: Educação Infantil: a) Infantil II: 04 (quatro) anos completos até a data de início 
do curso; b) Infantil III: 05 (cinco) anos completos até a data de início do curso; Ensino 
Fundamental: c) 1º ano: 06 (seis) anos completos até a data de início do curso; d) 2º 
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ano: 07 (sete) anos completos até a data de início do curso; e) 3º ano: 08 (oito) anos 
completos até a data de início do curso; f) 4º ano: 09 (nove) anos completos até a data 
de início do curso; g) 5º ano: 10 (dez) anos completos até a data de início do curso. 
Ensino Fundamental: a) 6º ano: 11 (onze) anos completos até a data de início do curso; 
b) 7º ano: 12 (doze) anos completos até a data de início do curso; c) 8º ano: 13 (treze) 
anos completos até a data de início do curso; d) 9º ano: 14 (quatorze) anos completos 
até a data de início do curso. Ensino Médio: a) 1º ano: 15 (quinze) anos completos até 
a data de início do curso; b) 2º ano: 16 (dezesseis) anos completos até a data de início 
do curso; c) 3º ano: 17 (dezessete) anos completos até a data de início do curso. Art. 
145. Os pais ou responsáveis dos candidatos classificados no processo seletivo deverão 
efetuar a matrícula inicial dentro do prazo previsto pelo calendário de atividades do 
colégio, apresentando os seguintes documentos: I - cópia autenticada em cartório da 
certidão de nascimento; II - cópia da identidade do responsável; III - cópia da carteira 
de vacinação atualizada (para a Educação Infantil e Ensino fundamental do 1ª a 4ª 
série / 1º ao 5º ano); IV - cópia do contracheque do responsável; V - histórico escolar 
da escola de origem ( a partir da 2ª série / 3º ano); VI - 04 (quatro) fotos 3x4; VII - 
comprovante de residência do responsável; VIII - comprovante de regularidade com a 
caixa-escolar, de acordo com os artigos 77 e 78 deste regimento. Art. 146. Satisfeitas 
as condições dos artigos anteriores, o Gestor (Comandante) do Colégio da Polícia 
Militar efetivará a matrícula dos alunos. 34 Seção II Das Excepcionalidades Art. 147. 
Excepcionalmente será permitida a matrícula, em qualquer série/ano, de dependentes 
legais dos militares estaduais e dos funcionários civis da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar que se enquadrem em uma das seguintes situações: I - estejam 
sendo movimentados do interior do Estado para a Região Metropolitana do Recife, por 
necessidade do serviço ou, temporariamente, para frequentar curso no âmbito da 
Secretaria de Defesa Social ou por esta autorizado, por tempo igual ou superior a 10 
(dez) meses; II - que venham sofrer lesões corporais de natureza grave ou gravíssima, 
de conformidade com a legislação penal brasileira, em razão do cumprimento do 
dever; III - que venham falecer em decorrência do cumprimento do dever, 
devidamente comprovado por meio de procedimento administrativo da corporação; IV 
- que estejam lotados no Colégio da Polícia Militar; I - II - III - IV - V - que exerçam 
atividades de instrutor ou monitor no Colégio da Polícia Militar. Parágrafo único. Na 
situação descrita no inciso I, serão exigidos, no ato da matrícula, além dos documentos 
relacionados pelo art. 145, os que se seguem: a) documento comprovando que o 
colégio de origem está situado no município ou região adjacente de onde está sendo 
movimentado o servidor; b) cópia do Suplemento de Pessoal ou Boletim Geral que 
publicou a transferência do militar para a Região Metropolitana do Recife, por 
necessidade de serviço; c) documento da Organização Militar Estadual (OME) da 
Região Metropolitana do Recife, certificando a apresentação do militar transferido. 
Art. 148. Nos casos de lesões corporais ou morte em decorrência de serviço, serão 
exigidos, no ato da matrícula, além dos documentos relacionados pelo art. 145, os 
seguintes: I - cópia do processo administrativo com o parecer da junta médica da 
PMPE acerca da lesão corporal; II - cópia do processo administrativo que apurou o fato 
que resultou no falecimento. Parágrafo único. No caso previsto pelo inciso V do art. 
147 e para os servidores de outras Secretarias do Estado que estejam à disposição da 
Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, com exercício de suas atividades no 
Colégio da Polícia Militar, a matrícula no colégio será efetuada no semestre 
imediatamente posterior a data em que o servidor ou monitor complete 12 (doze) 
meses consecutivos no exercício do encargo, a contar da data da designação, 
publicada em Boletim Geral da Corporação. Art. 149. O prazo para requerer ao Gestor 
(Comandante) do Colégio da Polícia Militar a matrícula do dependente será de: I - 60 
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(sessenta) dias, a contar da data de apresentação na OME para a qual fora 
movimentado, nos casos previstos no inciso I do art. 147; II - 90 (noventa) dias, a 
contar da data da solução do procedimento administrativo que apurou o fato, para a 
situação prevista no inciso II do art. 148; III - a qualquer tempo, em razão de 
falecimento do policial no cumprimento do dever. Art. 150. Em qualquer circunstância, 
a matrícula do dependente do servidor fica condicionada à satisfação dos limites de 
idade previstos neste Regimento e à existência de vagas nas séries/anos pretendidos, 
devendo, neste caso, ser garantida a matrícula tão logo surja a disponibilidade de 
vaga, não podendo ultrapassar o tempo máximo de 01 (um) ano para a concessão do 
pleito. Art. 151. Fica assegurada, mediante requerimento, a matrícula dos 
dependentes de servidores militares de outras Corporações Estaduais que venham a 
frequentar curso no âmbito da PMPE, respeitados os limites de idade e a existência de 
vagas nas séries/anos pretendidos, previstos neste Regimento. Seção III Da Renovação 
Art. 152. Terão direito à renovação de matrícula os alunos regularmente vinculados ao 
Colégio da Polícia Militar. Art. 153. A renovação da matrícula deverá ser realizada 
pelos pais ou responsáveis legais e, no impedimento destes, por pessoa devidamente 
representada por procuração pública, dentro do prazo estabelecido pelo Gestor 
(Comandante) do colégio e previamente divulgado através de publicação em Boletim 
Geral da Corporação. Seção IV Do Trancamento Art. 154. Poderá ser concedido 
trancamento de matrícula aos alunos do Colégio da Polícia Militar pelos seguintes 
motivos: I - por doença grave de que for acometido o aluno, pais ou responsáveis, 
desde que devidamente comprovada por documentação original; II - por estar 
prestando serviço militar obrigatório; III - em movimentação por necessidade do 
serviço do pai ou responsável da Região Metropolitana do Recife para o interior, 
ficando comprovada a fixação da residência na localidade de destino. Parágrafo único. 
Nos casos previstos no artigo anterior, será assegurada a rematrícula, 
independentemente de processo seletivo, aos alunos que requerem ao Gestor 
(Comandante) do colégio, desde que comprovem, mediante histórico escolar, vínculo 
em outro estabelecimento de ensino e não ultrapassem o prazo máximo de 02 (dois) 
anos de afastamento. Art. 155. A rematrícula será efetuada diretamente pelos pais ou 
responsáveis na Secretaria Escolar do Colégio da Polícia Militar, dentro do prazo 
previsto pelo calendário do colégio, apresentando documentos constantes no art. 145. 
CAPÍTULO VII Do Desligamento do Colégio Art. 156. O desligamento é a perda do 
vínculo do aluno com o Colégio da Polícia Militar, podendo ocorrer quando: I - 
sugerido pelo Conselho Escolar e homologado pelo Gestor (Comandante) do colégio; II 
- requerida a transferência do colégio pelo aluno, de acordo com a legislação em vigor; 
III - deixar o aluno, pai ou responsável de renovar a matrícula dentro do prazo 
estabelecido pelo Comandante Geral, em atenção à proposta o Gestor (Comandante) 
do colégio, e publicado em Boletim Geral da Corporação; IV - o aluno houver concluído 
o Ensino Médio; CAPÍTULO VIII Da Transferência Art. 157. O pedido de transferência de 
alunos do Colégio da Polícia Militar para outros estabelecimentos deverá ser dirigido 
pelo responsável à direção. Art. 158. Os alunos transferidos não mais poderão ser 
matriculados, salvo nos casos expressamente previstos neste Regimento para 
matrículas ordinárias ou excepcionais. Art. 159. Não serão aceitas transferências de 
alunos de outros estabelecimentos de ensino, exceto quando aprovados em seleção 
para preenchimento de vagas ou nos casos excepcionais previstos neste Regimento. 
Parágrafo Único. Em qualquer hipótese, a transferência só será deferida: I - se for 
possível adaptar o aluno ao currículo do Colégio da Polícia Militar; II - se o aluno não 
estiver em regime de progressão parcial para efeito de promoção à serie/ano seguinte; 
III - se o aluno não houver ultrapassado o limite de idade de seu série/ano. CAPÍTULO 
IX Da Frequência Art. 160. A freqüência dos alunos será computada por aulas ou 
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instrução para efeito de aprovação na disciplina ou atividade, sendo necessário o 
cômputo de no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) das horas letivas anuais. Art. 
161. Não haverá abono de faltas, seja qual for o motivo, salvo as hipóteses previstas 
em legislação específica. Art. 162. O aluno que, ao final do período, apresentar menos 
de 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em Educação Física, será submetido 
automaticamente à recuperação na disciplina. Parágrafo único. A falta não justificada 
do aluno à recuperação prevista neste artigo implicará em sua reprovação no ano. Art. 
163. O aluno atleta que esteja participando de eventos ou competições oficiais será 
dispensado das aulas durante o período em que estiver ausente, sendo-lhe assegurada 
a reposição de ensino, caso considere-se prejudicado no seu direito de aprender. Art. 
164. O Colégio da Polícia Militar assegurará acompanhamento pedagógico através de 
exercícios domiciliar à aluna em gozo de licença gestante e ao aluno portador de 
afecção congênita ou adquirida, determinante de distúrbios agudos incompatíveis com 
a frequencia ao colégio. CAPÍTULO X Da Sistemática da Avaliação da Aprendizagem Art. 
165. A avaliação de aprendizagem far-se-á através de Verificações de Estudo (VE), 
Verificações Correntes (VC), Verificação de Recuperação (VR) e Verificação Final (VF), 
dividindo-se o componente curricular, durante o ano letivo, em quatro períodos de 
estudo. § 1º - As Verificações de Estudo serão trabalhos individuais ou em grupos, 
realizados em classe ou fora desta, de forma oral, escrita ou prática. § 2º - As 
Verificações Correntes serão avaliações escritas e individuais realizadas em classe. § 3º 
- Será realizada uma Verificação de Recuperação (VR) por componente curricular ao 
final de cada unidade/bimestre, a qual substituirá a média da unidade/bimestre, 
quando o resultado da Verificação de Recuperação (VR) for superior à media da 
unidade/bimestre, sendo obrigatória para os alunos que estiverem com nota inferior a 
6,0 ( seis vírgula zero). § 4º - As Verificações Finais serão avaliações escritas e 
individuais, realizadas em classe pelos alunos que obtiverem média anual inferior a 6,0 
(seis vírgula zero), em cada componente curricular. § 5º - As Verificações Bimestrais, 
Verificações de Recuperação e Verificação Final serão realizadas de acordo com o 
calendário previamente estabelecido pela Divisão de Ensino. § 6º - O semestre 
compreende dois períodos letivos, constando cada um de Verificações de Estudo, de 
Verificações Correntes e de Verificação de Recuperação Paralela. § 7º - A duração de 
cada período, bem como seu início e término, será especificada no calendário geral de 
atividades. CAPÍTULO XI Das Notas e Médias Art. 166. Em cada componente curricular, 
haverá nota de Verificação de Estudo (VE), nota de Verificação Corrente (VC), Média 
do Período (MP), Média Anual (MA), nota de Verificação Final (VF) e Média Final (MF). 
§ 1º - As notas de Verificação de Estudo (VE) serão aquelas atribuídas aos alunos, em 
cada componente curricular, no decorrer dos 04 (quatro) períodos em que se divide o 
ano letivo, devendo ser realizada em número máximo de duas, em cada período. § 2º - 
As notas de Verificações Correntes (VCs) serão aquelas atribuídas aos alunos em cada 
componente curricular no decorrer final dos 4 (quatro) períodos em que se divide o 
ano letivo, devendo ser realizada apenas 1 (uma) Verificação Corrente (VC), por 
componente curricular, em cada período. § 3º - A nota da Verificação de Recuperação 
será a nota atribuída aos alunos por componente curricular, mediante realização de 
verificação escrita com o conteúdo de cada período. § 4º - A Média do Período (MP) 
será a média aritmética entre a nota média das Verificações de Estudo (VE) e a nota de 
Verificação Corrente (VC). § 5º - A Média Anual (MA) será a média aritmética entre as 
notas dos 4 (quatro) períodos em que se divide o ano letivo. § 6º - A Média Final (MF) 
será a maior nota obtida pelo aluno entre a Média Anual (MA) e a Verificação Final 
(VF). Art. 167. Para efeito de promoção às graduações e postos do Batalhão Escolar, o 
aluno deverá ter obtido, no ano letivo imediatamente anterior, Média Anual igual ou 
superior a 8,0 (oito vírgula zero), com arredondamento de 02 (duas) casas decimais. 
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Art. 168. As notas serão graduadas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez vírgula zero), com 
aproximação até décimo. Parágrafo Único. As aproximações das notas serão feitas da 
forma seguinte: I - quando o primeiro algarismo a ser desprezado (fração decimal) for 
inferior a 5 (cinco), este será suprimido. II - quando o primeiro algarismo a ser 
desprezado (fração decimal) for igual ou superior a 5 (cinco), o valor absoluto da 
fração decimal será aumentado de uma unidade. Art. 169. Nos Ensinos Fundamental, 
Médio e EJA, considerar-se-á habilitado à série / ano seguinte, sem Verificação Final, o 
aluno que obtiver Média Anual igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero), por 
componente curricular. Parágrafo único. Será aprovado, após a recuperação final, o 
aluno que obtiver Média Final igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). Art. 170. Será 
assegurado ao aluno o direito de revisão de prova final, desde que requeira ao Gestor 
(Comandante) do Colégio da Polícia Militar, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após 
divulgação do resultado através de documento próprio. Art. 171. Poderá ser concedida 
nova oportunidade referente à verificação de aprendizagem, em quaisquer das 
disciplinas, nos casos abaixo, desde que devidamente comprovados por documentos 
hábeis: I - por motivo de doença dos pais ou responsáveis; II - falecimento de pessoa 
da família (pais, avós, cônjuges, filhos, irmãos e sogros); III - enfermidade do aluno; IV - 
estar prestando serviço militar; V - em atendimento a convocação judicial; VI - em 
outros casos previstos em lei. Parágrafo único. O aluno terá direito a requerer, ao 
Gestor (Comandante) do Colégio da Polícia Militar, a realização da nova oportunidade, 
no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da verificação não realizada 
pelo requerente, podendo ainda, tal requerimento ser providenciado pelos pais ou 
responsáveis, quando da impossibilidade do aluno requerer. CAPÍTULO XII Da 
Classificação Art. 172. Classificação é o procedimento adotado pelo colégio para 
posicionar o aluno na etapa de estudos compatível com a idade, experiência e 
desempenho, adquiridos por meios formais ou informais. Art. 173. A classificação tem 
caráter pedagógico centrado na aprendizagem, e exige medidas administrativas para 
resguardar os direitos dos alunos, das escolas e dos profissionais. Art.174. O Colégio da 
Polícia Militar adota a classificação do aluno do Ensino Fundamental, Ensino Médio e 
EJA: I - por progressão plena; II - por comprovação de competência em exame especial. 
Seção I Da Classificação por Progressão Plena Art. 175. É classificado por Progressão 
Plena o aluno que concluir com êxito a série / ano / fase cursado, obtendo ao final do 
ano letivo, ou após o período de recuperação, a nota igual ou superior a 6,0 (seis 
vírgula zero) e comprovada frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do 
total das horas letivas estabelecidas para cada série/ano. Seção II Da Classificação por 
Comprovação de Competência em Exame Especial Art.176. Será classificado na 
série/ano ou fase o aluno que, impossibilitado de comprovar sua escolaridade através 
de documentação, obtiver resultados satisfatórios em exame especial realizado pela 
escola no início do ano letivo, através de uma banca examinadora especial, instituída 
pela escola para elaboração, aplicação e correção das avaliações sobre os conteúdos 
correspondentes aos componentes curriculares da série/ano ou fase anterior a que o 
aluno pretende matricular-se. Art. 177. A escola deve informar ao aluno, no mínimo de 
30 (trinta) dias de antecedência, os conteúdos que serão examinados, bem como a 
data de realização do exame. Art. 178. A nota de aprovação do aluno em exame 
especial deve ser igual ou maior a 6,0 (seis vírgula zero), conforme índice de 
aproveitamento definido pelo colégio. CAPÍTULO XIII Da Reclassificação Art. 179. 
Reclassificação é o processo pelo qual o colégio avalia o grau de experiência do aluno 
matriculado, levando em conta as normas curriculares gerais, a fim de encaminhá-lo à 
etapa de estudo compatível com sua experiência e desempenho. Art. 180. Pode ser 
reclassificado no Ensino Infantil, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e Educação 
de Jovens e Adultos (III e IV fase e médio): I - o aluno que, no início do ano letivo, 
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apresentar nível de aproveitamento equivalente ou superior ao exigido para a 
conclusão da série / ano / fase em curso, comprovado através de exame especial 
realizado pelo colégio; II - o aluno desistente que cumprir mais de 50% (cinquenta por 
cento) do programa de ensino da última série/ano/fase cursado e que obtiver índice 
de aproveitamento definido pelo colégio, em todas as disciplinas e comprovar 75% 
(setenta e cinco por cento) de frequência mínima das horas letivas ministradas até a 
data de desistência; III - o aluno reprovado por frequência que obtiver índice de 
aproveitamento definido pelo colégio em todas as disciplinas da série / ano / fase 
cursada; IV - o aluno que apresentar interrupção do fluxo escolar em período igual ou 
superior a um ano. Parágrafo único. A reclassificação do aluno a que se referem os 
incisos anteriores ficará condicionada à realização de exame, através da banca 
examinadora especial, instituída pelo colégio, composta por professores das disciplinas 
que serão examinadas, e a comprovação de resultados satisfatórios em todas as 
disciplinas curriculares, revelando competência para conclusão da série / ano / fase 
anterior a que o aluno requerer sua matrícula, devendo ser observada a correção 
idade-série / idade-ano / idade-fase. CAPÍTULO XIV Das Formas de Registros dos 
Resultados da Aprendizagem Seção I Da Escrituração Escolar Regular Art. 181. O 
colégio conta com instrumentos de registros e escrituração, no que se refere à 
documentação escolar, aos assentamentos individuais dos alunos. Art. 182. São 
documentos escolares necessários a escrituração escolar: I. ficha de matrícula; II. ficha 
individual; III. diário de classe; IV. histórico escolar; V. atas de resultados finais; VI. 
declaração. Art. 183. A escrituração e o arquivamento dos documentos têm por 
objetivo assegurar, em qualquer época, a verificação da: I - identidade do aluno; II - 
regularidade dos estudos dos alunos; III - autenticidade da vida escolar. Art. 184. Os 
dados escolares são registrados em livros, fichas e atas, observando-se os 
regulamentos e disposições legais aplicáveis. CAPÍTULO XV Dos Serviços de Apoio 
Pedagógico Seção I Da Biblioteca Art. 185. O colégio da Polícia Militar manterá uma 
biblioteca, supervisionada pelo Chefe da Divisão de Ensino, com os seguintes 
objetivos: I - possibilitar o melhor aproveitamento escolar dos alunos, fornecendo-lhes 
as necessárias fontes de consulta; II - assistir os professores e alunos nas atividades de 
classe. Art. 186. O Bibliotecário terá sob sua responsabilidade o planejamento, a 
implantação, a organização e o funcionamento da Biblioteca Escolar. Art. 187. 
Compete ao Bibliotecário: I - elaborar, juntamente com a equipe técnica, as normas de 
funcionamento da Biblioteca em regulamento próprio, com aprovação do Comando do 
colégio; II - selecionar, junto com docentes e especialistas em assuntos educacionais, 
os materiais bibliográficos, bem como adquiri-los e processá-los tecnicamente; III - 
catalogar e classificar livros e periódicos; IV - orientar os usuários sobre o 
funcionamento e bom uso da Biblioteca; V - colocar a Biblioteca à disposição da 
comunidade escolar, atendendo às normas estabelecidas; VI - programar atividades 
para transformar a Biblioteca num espaço cultural e pedagógico atraente aos alunos; 
VII - organizar, anualmente, a feira de livros usados; VIII - informar à Divisão de Ensino 
os casos de alunos em débito com a Biblioteca. Seção II Dos Laboratórios Art. 188. O 
Colégio da Polícia Militar manterá os seguintes laboratórios: I - de ciências; II - de 
informática; III - de línguas IV - de matemática; V - de física. Art. 189. A criação de 
novos laboratórios deverá ser precedida de projeto aprovado pelo órgão técnico 
competente, se assim exigir a norma, e pelo Gestor (Comandante) do colégio. TÍTULO 
VIII Do Corpo Discente CAPÍTULO I Da Composição Art. 190. O Corpo Discente do 
Colégio da Polícia Militar é composto por alunos da Educação Infantil, do Ensino 
Fundamental, do Ensino Médio e do EJA, matriculados consoante às normas deste 
Regimento. CAPÍTULO II Dos Direitos e Deveres dos Alunos Art. 191. Aos alunos do 
Colégio da Polícia Militar serão garantidos os seguintes direitos, além das prerrogativas 
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outorgadas pela Lei nº 12.280, de 11 de novembro de 2002: I - ser respeitado na 
condição de pessoa e de aluno; II - ter aulas adequadamente ministradas, de acordo 
com a legislação vigente; III - dispor de material e ambiente apropriado às atividades 
escolares; IV - solicitar revisão de provas finais, na forma e no prazo regulamentares; V 
- dirimir, com o professor, as dúvidas surgidas durante as aulas; VI - ter acesso aos 
órgãos técnicos e administrativos do Colégio da Polícia Militar, obedecidos aos canais 
hierárquicos; VII - justificar suas faltas às aulas, na forma deste Regimento; VIII - 
participar do Centro Cívico Dias Cardoso; IX - participar das atividades extraclasses e de 
outras existentes no colégio, inclusive da banda marcial, coral e equipes desportivas; X 
- ser promovido aos postos e graduações do quadro de alunos ou agraciado com a 
Medalha do Mérito Escolar, na forma deste Regimento. XI - ingressar na Legião de 
Honra, cumpridos os requisitos para tal; XII - ser beneficiado pela Caixa Escolar; Art. 
192. São deveres dos alunos do Colégio da Polícia Militar: I - respeitar os servidores 
militares e civis do Colégio da Polícia Militar, bem como seus colegas; II - cumprir as 
atividades inerentes às funções de chefe de turma, quando nelas investidos; III - 
cumprir as instruções do chefe de turma; IV - prestar os devidos sinais de respeito aos 
instrutores, monitores, professores, funcionários civis e militares; V - apresentar-se 
para as atividades com o fardamento regulamentar completo; VI - esforçar-se para 
obter bom desempenho escolar; VII - executar as tarefas escolares recomendadas 
pelos professores; VIII - prestar máxima atenção às aulas, evitando conversas e 
distrações; IX - zelar pela ordem e disciplina na sala de aula e demais dependências do 
Colégio da Polícia Militar; X - comportar-se fora do colégio de maneira a não denegrir o 
nome do Colégio da Polícia Militar; XI - comparecer às solenidades e atividades 
extraclasses para as quais for convocado; XII - conhecer e cumprir o regimento e as 
demais normas em vigor no colégio; XIII - cumprir os horários estabelecidos neste 
Regimento. CAPÍTULO III Dos Uniformes Art. 193. São uniformes do Colégio da Polícia 
Militar: I - diário; II - de gala; III - de educação física; IV - agasalho (alternativo). Art. 
194. É obrigatório o uso do uniforme regulamentar adequado às atividades 
desenvolvidas pelo colégio, previamente definidas pelo Corpo de Alunos. Art. 195. Em 
caso de indisponibilidade temporária do uniforme diário, poderá o aluno usar o 
agasalho (alternativo), desde que devidamente autorizado pelo Corpo de Alunos. Art. 
196. As especificações dos uniformes estarão previstas em portaria administrativa 
emanada pelo Comando Geral da Polícia Militar de Pernambuco. ]TÍTULO IX Das 
Normas Disciplinares CAPÍTULO I Dos Princípios Gerais da Disciplina Art. 197. As 
medidas previstas neste Título garantem as prerrogativas do artigo 13 da Lei 12.280 
com redação alterada pela Lei 12.911, não sendo aplicadas aos alunos das séries / anos 
iniciais (Educação Infantil, 1ª a 4ª série / 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) por não 
possuírem grau de comportamento. Art. 198. A disciplina é a observância das normas 
regimentais e demais disposições em vigor no Colégio da Polícia Militar, criando assim 
um ambiente propício para instruir e educar os alunos com idéia de modelagem de 
caráter objetivando um padrão de comportamento desejável para o bem comum e o 
saudável convívio social na comunidade escolar. Art. 199. São manifestações essenciais 
da disciplina: I - a orientação de atitudes; II - o cumprimento às orientações e ordens 
dos servidores militares e civis do colégio da polícia militar; III - a consciente disciplina 
individual; IV - a colaboração espontânea à disciplina coletiva; V - a dedicação integral 
às atividades escolares; VI - a observância às prescrições regimentais; VII - ter boa 
apresentação individual; VIII - apresentar boa educação doméstica; IX - aceitar as 
normas e regras exigidas pelo colégio; X - cumprir, adequadamente, as instruções; XI - 
cumprir, da melhor maneira possível, com hábitos de estudo para favorecer a 
aprendizagem; XII - cultivar o hábito de estudo diário; XIII - participar, efetivamente, 
das atividades extraclasses. CAPÍTULO II Da Prática de Faltas Disciplinares Art. 200. A 
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falta disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e obrigações 
escolares, das regras de convivência social e dos padrões de comportamento a que 
estão sujeitos os alunos por suas ações e omissões. Art. 201. Será caracterizado como 
falta disciplinar o procedimento do aluno que incida em qualquer das ações ou 
omissões especificadas no Projeto Político Pedagógico (PPP) do Colégio da Polícia 
Militar, para os alunos dos turnos manhã, tarde e noite. Art. 202. O julgamento das 
faltas deverá ser precedido de análise que considere: I - os antecedentes do aluno; II - 
as causas que as determinaram; III - a natureza dos fatos ou dos atos que as 
determinaram. Art. 203. No julgamento das faltas podem ser levantadas causas que as 
justifiquem ou circunstâncias que as atenuem ou agravem. Art. 204. São causas de 
justificação das faltas o caso fortuito e a força maior, devidamente comprovados. Art. 
205. Não haverá aplicação de medida sociodisciplinar quando for reconhecida causa 
de justificação. Art. 206. São circunstâncias atenuantes da falta: I - estar o aluno na 5ª 
série / 6º ano; II - estar o aluno classificado no comportamento ótimo ou excepcional; 
III - ser o aluno menor de 12 (doze) anos na data da transgressão. Art. 207. São 
circunstâncias agravantes da falta: I - ser cometida durante a aula ou instrução; II - a 
reincidência; III - a premeditação; IV - a prática simultânea de duas ou mais faltas; V - 
estar o aluno classificado no comportamento regular ou insuficiente; VI - ser o aluno 
maior de 18 (dezoito) anos na data da transgressão. Parágrafo Único. A falta será 
caracterizada como reincidente, quando o aluno houver cometido transgressão 
semelhante até 02 (dois) anos antes. Art. 208. No concurso de faltas disciplinares, sem 
conexão entre si, a cada uma deve ser imposta a medida sociodisciplinar 
correspondente. Caso contrário, as de menor gravidade serão consideradas como 
circunstâncias agravantes da falta principal. Art. 209. Em se tratando de conduta com 
reflexos patrimoniais, o Gestor (Comandante) do colégio solicitará a presença, se for o 
caso, dos pais ou responsável para restituir a coisa, ressarcir o dano ou, por outra 
forma, compensar o prejuízo. CAPÍTULO III Das Medidas Sociodisciplinares Art 210. A 
medida sociodisciplinar terá caráter eminentemente educativo, contribuindo para a 
formação do aluno, e visará à preservação da disciplina escolar, elemento necessário à 
formação integral do aluno, e à composição do Batalhão Escolar. Art 211. A medida 
sociodisciplinar só será efetivada com a aquiescência dos pais/responsáveis dos 
alunos, dando-lhes condições para a resolução do fato ocorrido. Art. 212. As medidas 
sociodisciplinares a que estão sujeitos os alunos dos turnos manhã, tarde e noite são 
as seguintes: I - advertência escrita; II - repreensão; III - alteração do grau de 
comportamento (AGC): a) nível 1 – perda de 0,5 (zero vírgula cinco); b) nível 2 – perda 
de 1,0 (um vírgula zero) ponto; c) nível 3 – perda de 1,5 (um vírgula cinco) pontos; d) 
nível 4 – perda de 2,0 (dois vírgula zero) pontos; e) nível 5 – perda de 2,5 (dois vírgula 
cinco) pontos; § 1º. A advertência escrita consistirá em admoestação que será 
registrada na pasta do aluno. § 2º. A repreensão implica na perda de 0,3 (zero vírgula 
três) pontos no grau de comportamento. Art. 213. É vedada a publicação de medidas 
sociodisciplinares atribuídas aos alunos em Boletim Interno do colégio. Art. 214. A 
atribuição para aplicar as medidas sociodisciplinares é do Gestor (Comandante) do 
colégio, podendo este delegá-la ao Gestor adjunto (Subcomandante) e ao Comandante 
do Corpo de Alunos, para os casos previstos nos incisos I e II do artigo anterior. 
CAPÍTULO IV Da Modificação na Aplicação das Medidas Sociodisciplinares Art. 215. A 
modificação da aplicação de medida sociodisciplinar pode ser realizada pelo Gestor 
(Comandante) do Colégio da Polícia Militar e Gestor adjunto (Subcomandante). § 1º - 
As modificações da aplicação de medidas sociodisciplinares são: I - anulação; II - 
atenuação; III - agravação. § 2º - A modificação de aplicação far-se-á em obediência 
aos seguintes prazos: I - em qualquer tempo, pelo Gestor (Comandante) do colégio; II - 
em 30 (trinta) dias, pelo Gestor adjunto (Subcomandante) do colégio. Art. 216. A 



168 
 

anulação da medida sociodisciplinar consiste em tornar sem efeito a aplicação da 
mesma e deve ser concedida quando for comprovada ilegalidade em sua aplicação. 
Art. 217. A atenuação da medida sociodisciplinar consiste em transformá-la em outra 
menos rigorosa, quando forem identificadas circunstâncias que caracterizem ou 
recomendem a medida. Art. 218. A agravação da medida sociodisciplinar consiste na 
transformação da sanção em uma mais rigorosa, quando forem identificadas 
circunstâncias que caracterizem ou recomendem a medida. CAPÍTULO V Da Apuração 
das Faltas Disciplinares Art. 219. É competente para apurar a falta disciplinar dos 
alunos os Comandantes de Companhia do Corpo de Alunos. Art. 220. Durante o 
processo de apuração da falta disciplinar, será garantida a ampla defesa e assegurar-
se-á ao aluno ou grupo de alunos serem ouvidos pelos setores competentes. Art. 221. 
A família do aluno deverá, obrigatoriamente, ser informada e convidada a participar da 
discussão acerca dos melhores procedimentos a serem adotados. Art. 222. Será 
encaminhado à EMAP o aluno que: I - ingressar no comportamento “regular”; II - 
cometer ato infracional nos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - 
cometer crime ou contravenção nos moldes da legislação penal brasileira. Art. 223. Do 
encaminhamento a que alude o artigo anterior, deverá a EMAP posicionar-se acerca 
dos procedimentos a serem adotados pelo colégio, no sentido de recuperar o aluno. 
Art. 224. A EMAP poderá ainda propor a convocação do Conselho Escolar Tiradentes 
para posicionar-se acerca da permanência ou não do aluno na escola, considerando o 
direito coletivo a uma convivência social saudável e respeitosa. CAPÍTULO VI Das 
Recompensas Art. 225. Recompensa é o reconhecimento público a uma ação meritória 
praticada pelo aluno, cuja finalidade é estimular o exercício da cidadania, o bom 
desempenho nas atividades escolares, o respeito ao próximo e a retidão de conduta 
necessária à construção de um ambiente social de convivência saudável. Art. 226. 
Conforme suas ações meritórias, os alunos poderão ser agraciados com as seguintes 
recompensas: I - elogio verbal perante a turma ou em formatura; II - elogio escrito, 
publicado no Boletim Interno do Colégio da Polícia Militar e lido durante a formatura, 
podendo ter caráter coletivo ou individual; III - agraciamento com a Medalha do 
Mérito Escolar; IV - promoções aos postos e graduações do Batalhão Escolar; V - 
ingresso na Legião de Honra. Art. 227. A atribuição para conceder as recompensas 
previstas no artigo anterior é do: • Gestor (Comandante) do Colégio da Polícia Militar, 
todas; • Gestor adjunto (Subcomandante) do Colégio da Polícia Militar, a do inciso I. 
Art. 228. Para efeito de cômputo do grau do comportamento, serão atribuídas as 
seguintes pontuações à média disciplinar: I - elogio escrito coletivo: 0,5 (zero vírgula 
cinco); II - elogio escrito individual: 1,0 (um) ponto; III - ingresso na Legião de Honra: 
0,5 (zero vírgula cinco). Art. 229. Constituem ainda fatores de melhoria de 
comportamento e recebem valores que irão influir no cômputo do grau do 
comportamento, as seguintes situações: I - destaques em olimpíadas de 
conhecimento: 0,5 (zero vírgula cinco); II - aprovação por média: 0,4 (zero vírgula 
quatro); III - participação na banda de música ou coral: 0,3 (zero vírgula três); IV - 
Participar de atividades culturais ou competições desportivas, representando o 
colégio: 0,3 (zero vírgula três). Parágrafo único. A pontuação equivalente às 
recompensas descritas neste artigo será computada uma vez ao ano. Art. 230. Será 
considerado “legionado” o aluno que preencher os requisitos previstos no Estatuto da 
Legião de Honra. CAPÍTULO VII Da Medalha do Mérito Escolar Art. 231. Serão 
agraciados com a Medalha do Mérito Escolar os 3 (três) primeiros alunos classificados 
da 1ª a 4ª série / 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, concluídos no ano anterior. Art. 
232. São condições para indicação dos alunos a serem agraciados: I - não ter sido 
reprovado na série recém-concluída; II - haver cursado a série recém-concluída no 
Colégio da Polícia Militar; III - ter obtido média global igual ou superior a 8,0 (oito 
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vírgula zero). Parágrafo único – Os critérios de desempate são os estabelecidos no 
parágrafo único do art. 247 deste Regimento. Art. 233. O agraciamento dos alunos 
com a Medalha do Mérito Escolar será efetuado na mesma solenidade das promoções 
em data previamente fixada. CAPÍTULO VIII Do Comportamento do Aluno Art. 234. O 
aluno, ao ser matriculado pela primeira vez no Colégio da Polícia Militar será 
classificado no comportamento “ótimo” a partir da 5ª série / 6º ano do Ensino 
Fundamental. Art. 235. Ao ser rematriculado ou renovar a matrícula, o aluno será 
classificado com o grau de comportamento que tinha anteriormente. Art. 236. O grau 
de comportamento é um parâmetro quantitativo cuja finalidade é traduzir 
objetivamente o comportamento do aluno e servir de base à composição do Batalhão 
Escolar e da Legião de Honra. Art. 237. O comportamento do aluno será classificado de 
acordo com a graduação que segue: I - comportamento “excepcional” – grau 10,0; II - 
comportamento “ótimo” – grau 8,0 a 9,99; III - comportamento “bom” – grau 6,0 a 
7,99; IV - comportamento “regular” – grau 4,0 a 5,99; V - comportamento 
“insuficiente” – grau 2,0 a 3,99; VI - comportamento “mau” – grau 0,0 a 1,99 Art. 238. 
O grau de comportamento se estenderá por todo o curso e, em cada ano, sua 
avaliação abrangerá todo o ano letivo. Art. 239. O grau diminuirá gradativamente no 
momento em que o aluno sofra medida sociodisciplinar, de acordo com a pontuação 
estabelecida no art. 212 e será incrementado, de acordo com as regras estabelecidas 
no Capítulo “Das Recompensas”. Art. 240. Quando a medida sociodisciplinar aplicada 
ao aluno completar 01 (um) ano, será procedida a imediata reclassificação, 
restaurando-se a pontuação correspondente à alteração de grau de comportamento 
aplicada. CAPÍTULO IX Do Batalhão Escolar Art. 241. O Batalhão Escolar é uma 
composição virtual composta por postos e graduações preenchidos por alunos do 
Colégio da Polícia Militar que atendam aos requisitos estabelecidos neste Regimento. 
Art. 242. O objetivo principal do Batalhão Escolar é premiar os alunos que se destacam 
na vida acadêmica e disciplinar, bem como estimular os demais a ingressar em seus 
postos e graduações. Art. 243. A estrutura do Batalhão Escolar e as respectivas vagas 
são as que se seguem: I - coronel aluno: 01 (uma) vaga; II - tenente-coronel aluno: 02 
(duas) vagas; III - major aluno: 06 (seis) vagas; IV - capitão aluno: 12 (doze) vagas; V - 
1º tenente aluno: 12 (doze) vagas; VI - 2º tenente aluno: 12 (doze) vagas; VII - 
subtenente aluno: 06 (seis) vagas; VIII - 1º sargento aluno: 12 (doze) vagas; IX - 2º 
sargento aluno: 12 (doze) vagas; X - 3º sargento aluno: 12 (doze) vagas; XI - cabo 
aluno: 24 (vinte e quatro) vagas; XII - soldado aluno: os demais. CAPÍTULO X Das 
Promoções Art. 244. As promoções serão feitas de acordo com o Quadro de Acesso 
aos postos e graduações previstos no artigo anterior, de acordo com a seguinte 
distribuição: I - os alunos do 3º ano do Ensino Médio concorrem aos postos de Coronel 
Aluno, Tenente-Coronel Aluno e Major Aluno; II - os alunos do 2º ano do Ensino Médio 
concorrem ao posto de Capitão Aluno; III - os alunos do 1º ano do Ensino Médio 
concorrem ao posto de 1º Tenente Aluno; IV - os alunos do 8ª série / 9º ano do Ensino 
Fundamental concorrem ao posto de 2º Tenente Aluno; V - os alunos do 7ª série / 8º 
ano do Ensino Fundamental concorrem às graduações de Subtenente Aluno e 1º 
Sargento Aluno; VI - os alunos do 6ª série / 7º ano do Ensino Fundamental concorrem 
às graduações de 2º Sargento Aluno e 3º Sargento Aluno; VII - os alunos do 5ª série / 
6º ano do Ensino Fundamental concorrem à graduação de Cabo Aluno. Art. 245. São 
condições para ingresso no Quadro de Acesso: I - ser aluno do Ensino Fundamental (5ª 
série/6º ano a 8ª série/9º ano) ou Ensino Médio; II - estar classificado no grau 10,0 
(dez vírgula zero) de comportamento; III - haver cursado todo o ano letivo anterior no 
Colégio da Polícia Militar; IV - não haver repetido qualquer série no Colégio da Polícia 
Militar, nos últimos 03 (três) anos; V - haver sido aprovado por média no ano anterior; 
VI - possuir média intelectual igual ou superior a 8,0 (oito vírgula zero); VII - estar 
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incluído dentro do limite de vagas preenchidas de acordo com a sua série / ano. Art. 
246. A média de promoção será a média intelectual obtida no ano letivo anterior. 
Parágrafo único. O aluno, já possuidor de posto ou graduação, que não satisfizer os 
requisitos de ingresso no Quadro de Acesso, perderá a condição adquirida no ano 
anterior. Art. 247. Após obtida a média de promoção, será elaborado o Quadro de 
Acesso (QA), com a classificação dos alunos que atendam a todas as condições de 
integrá-lo. Parágrafo único. Em caso de empate na média de promoção, serão 
adotados os seguintes critérios para desempate, prevalecendo, então, 
sucessivamente: I - a maior média final de português do ano anterior; II - a maior 
média final de matemática do ano anterior; III - o de maior idade. Art. 248. O Quadro 
de Acesso para as promoções e agraciamento com medalhas será elaborado pela 
Comissão de Promoção de Alunos (CPA), composta dos seguintes membros: I - gestor 
adjunto (Subcomandante) do Colégio da Polícia Militar – presidente; II - chefe da DE - 
membro; III - comandante do CA – membro; IV - secretário escolar - membro; V - chefe 
da EMAP. Parágrafo Único. O membro de menor posto será o secretário dos trabalhos 
da CPA. Art. 249. A CPA submeterá, à apreciação do Gestor (Comandante) do Colégio 
da Polícia Militar, o extrato de decisões contendo o Quadro de Acesso (QA) do ano 
letivo, para aprovação até 60 (sessenta) dias antes da data fixada para a solenidade de 
promoção. Art. 250. Uma vez aprovado o Quadro de Acesso (QA), o Gestor 
(Comandante) do Colégio da Polícia Militar fará a sua publicação no Boletim Interno 
em até 5 (cinco) dias úteis. Parágrafo único – Mesmo depois de publicado o Quadro de 
Acesso (QA), deixará de concorrer às promoções o aluno que não satisfizer a todas as 
condições previstas neste Regimento até a data das promoções. Art. 251. Os recursos 
concernentes ao Quadro de Acesso (QA) deverão ser encaminhados ao Gestor 
(Comandante) do Colégio da Polícia Militar, por escrito, até 3 (três) dias úteis após a 
sua publicação. Art. 252. As promoções serão realizadas anualmente na data da 
solenidade em comemoração ao aniversário do Colégio da Polícia Militar. Art. 253. Nas 
solenidades cívico-militares, as diversas frações que compõem o Batalhão Escolar 
serão comandadas pelos alunos promovidos, de acordo com os respectivos postos e 
graduações. Art. 254. É dever dos alunos promovidos usarem, sempre que 
uniformizados, as insígnias e divisas às quais fazem jus. TÍTULO X Das Disposições 
Gerais e Transitórias Art. 255. O Gestor (Comandante) do colégio comunicará ao 
Conselho Tutelar os casos de: I - suspeita ou confirmação de maus-tratos envolvendo 
seus alunos; II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os 
recursos escolares; III - elevados níveis de repetência. Art. 256. A data de aniversário 
do Colégio da Polícia Militar é o dia 13 de maio, a qual será condignamente festejada. 
Art. 257. Todos os atos ou solenidades realizados no recinto do colégio, ou fora dele, 
envolvendo pessoal administrativo ou alunos, estarão sujeitos à aprovação do Gestor 
(Comandante) do Colégio da Polícia Militar. Art. 258. O colégio poderá oferecer aos 
seus alunos programas de correção de fluxo, conforme previsto no Projeto Político 
Pedagógico (PPP). Art. 259. É vedada a inscrição no processo seletivo do Colégio da 
Polícia Militar de dependentes de alunos de curso de formação profissional para 
ingresso nas Corporações Militares Estaduais, exceto na condição prevista no 
parágrafo único do art. 4º deste Regimento. Art. 260. Para a criação de novas 
Unidades do Colégio da Polícia Militar, a critério do Comandante Geral, será nomeada 
comissão composta por Oficiais do colégio com objetivo de planejar, estruturar e 
adotar providências para o início das atividades administrativas e escolares, bem como 
a elaboração do Regimento Escolar e demais normas exigidas pela Secretaria de 
Educação do Estado, ficando, para estes fins, subordinada ao Gestor (Comandante) do 
Colégio da Polícia Militar. § 1º - Provisoriamente, essas novas unidades funcionarão 
como anexo ao Colégio da Polícia de Militar (com sede na capital) sendo 
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comandadas/gerenciadas pelo Gestor (Comandante) deste, no que tange a suprir as 
necessidades administrativas, de pessoal, financeiras, materiais e assessoramento 
técnicopedagógico § 2º - Até a criação da nova Organização Militar Estadual (OME), a 
organização básica provisória de funcionamento da unidade anexa será a seguinte: 1. 
coordenador geral (Gestor adjunto): oficial superior; 2. coordenador de ensino: oficial 
superior ou intermediário; 3. subcoordenador de ensino: oficial intermediário ou 
subalterno; 4. coordenador administrativo: oficial superior ou intermediário; 5. 
subcoordenador administrativo: oficial intermediário ou subalterno; 6. coordenador 
do corpo de alunos: oficial intermediário; 7. subcoordenador do corpo de alunos: 
oficial subalterno; 8. secretário escolar: oficial intermediário ou subalterno; 9. 
secretário da coordenação geral: oficial subalterno. § 3º - Os policiais militares e 
funcionários civis designados para servirem nas unidades anexas farão parte do efetivo 
do Colégio da Polícia Militar com sede na capital. Art. 261. As atividades pedagógicas e 
administrativas desenvolvidas pelos técnicos educacionais, educadores de apoio e 
merendeiras serão exercidas por profissionais cedidos pela Secretaria de Educação do 
Estado, solicitados pelo Gestor (Comandante) do Colégio da Polícia Militar. Parágrafo 
único. O Gestor (Comandante) do Colégio da Polícia Militar solicitará, quando 
necessário, em caráter temporário, professores da Secretaria Estadual de Educação. 
Art. 262. Caberá ao Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco, através de 
portaria normativa, regular as atribuições da ouvidoria escolar do CPM que passará a 
funcionar até o final do ano de 2011. Art. 263. Os casos omissos no presente 
Regimento serão resolvidos pelo Comandante Geral da Corporação com a decisão 
final, na esfera administrativa, proferida na documentação encaminhada pelo Gestor 
(Comandante) do Colégio da Polícia Militar, em consonância com as normas do 
sistema estadual de ensino. Art. 264. O presente Regimento entrará em vigor a partir 
da data de publicação em Diário Oficial, da aprovação por parte do órgão competente 
do Sistema Estadual de Educação. Recife-PE, 29 de julho de 2010. --oo(0)oo-- Nº 061, 
de 13 AGO 2010 EMENTA: Aprova o Projeto Político Pedagógico do Colégio da Polícia 
Militar de Pernambuco O Comandante Geral, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelos Incisos II, III e IV, do Art. 101 do Decreto nº 17.589, de 16 de junho de 
1994 (Regulamento Geral da Policia Militar de Pernambuco), Considerando que o 
Colégio da Polícia Militar de Pernambuco prima pela qualidade de ensino dos seus 
alunos, despertando neles o espírito de civismo, honestidade, disciplina e 
responsabilidade; Considerando o disposto nas normas e legislações a seguir: Decreto 
nº 1.210, de 16 de fevereiro de 1966 (Criação do Colégio da Polícia Militar); Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Lei nº 9.394, de 
20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases), Lei nº 12.280, de 11 de novembro 
de 2002 (Lei dos Direitos dos Estudantes) com as alterações da Lei nº 12.911, de 31 de 
outubro de 2005; e Portaria-SE nº 7.090, de 12 de agosto de 2010 (Aprova o 
Regimento Escolar Substitutivo pela Secretaria da Educação). R E S O L V E: Art. 1º - 
Aprovar o Projeto Político Pedagógico do Colégio da Polícia Militar de Pernambuco; 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a contar de 13 AGO 2010. PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO Recife-PE, julho de 
2010 EQUIPE DE GESTÃO Marcos Luis Campelo Lira -Ten Cel PM Gestor / Comandante 
do CPM/DGP Antônio Pereira de Barros Filho -Ten Cel PM Gestor Adjunto / 
Subcomandante do CPM/DGP Antônio André Rodrigues de Souza - Maj PM Chefe da 
Divisão de Ensino COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO Danielle Novaes de 
Siqueira Valverde - Maj PM Presidente da Comissão Paulo Augusto Brandi Batalha - 
Cap PM Secretário Escolar Marcos Antônio Santos Sales - Cap PM Membro da 
Comissão Vanessa da Silva Santos França - 1º Ten PM Membro da Comissão Professor 
CPM Paulo Alves dos Santos Membro da Comissão Professora CPM Andreia da Silva M. 
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de Albuquerque Coordenadora de Ensino ASSESSORIA TÉCNICA Professora Nadja 
Maria Carvalho Torres de Melo Professora Amália Gonçalves de Lima Professsor 
Arnaldo Luiz da Silva Júnior REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS Sra. Sebastiana 
Maria da Silva Sra. Vera Lúcia Macedo Sr. Antônio Pinto Ao considerarmos “projeto” 
como algo que se lança para frente para que seja alcançado no decorrer da 
caminhada, sentimo-nos estimulados a “projetar” metas e ações para o Colégio da 
Polícia Militar, sejam estas imediatas ou a médio e longo prazo. O Projeto Político-
Pedagógico é para nós um guia que norteará o fazer pedagógico de nosso colégio, 
inserido no contexto educacional brasileiro, pautado pelas Leis de Diretrizes da 
educação nacional que define a identidade da escola, vivenciada por todos os 
envolvidos no processo educativo da instituição, tendo em vista as características do 
nosso foco principal: o aluno. 1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO Fundado em 16 de 
fevereiro de 1966 através do Decreto Estadual nº 1.210, subscrito pelo então 
Governador Dr. Paulo Pessoa Guerra, criou-se a escola pública denominada de Ginásio 
da Polícia Militar, destinada a atender aos dependentes dos policiais militares e 
funcionários civis da PM. Funcionando de forma provisória num antigo prédio da 
Escola Ulisses Pernambucano, atendia a 77 alunos oriundos do Colégio Estadual de 
Pernambuco. Em 1967, ocorreu a transferência das instalações para um domicílio 
próprio, moderno e amplo, situado à Rua Tabira, no bairro da Boa Vista com 
capacidade para atender a 400 alunos por turno. Hoje, denominado de Colégio da 
Polícia Militar através do Decreto Estadual nº 1.854, atende a mais de 1000 alunos da 
Educação Infantil ao Ensino Médio, instalado no prédio da antiga Escola Técnica 
Federal de Pernambuco, situado à Rua Henrique Dias, nº 609, no bairro do Derby em 
Recife, levando adiante o seu lema: “Estudar, Estudar”. 2. CARACTERÍSTICAS DA 
INSTITUIÇÃO 2.1. Corpo Docente O Colégio da Polícia Militar (CPM) tem a composição 
de seu corpo docente formada por professores e instrutores devidamente habilitados 
na forma da lei, sendo complementados por professores advindos da Secretaria de 
Educação do Estado. 2.2. Corpo Discente O corpo discente do CPM é formado na sua 
grande maioria por dependentes de militares estaduais e funcionários civis da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros Militar, atendendo a demanda reprimida das duas 
Corporações nos níveis educacionais da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio. Atendendo a necessidade dos alunos com mais de uma retenção de ano 
e fora de faixa foi implantado em caráter provisório a modalidade de ensino de 
Educação de Jovens e Adultos e programas de correção de fluxo. 3. CPM: MISSÃO E 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL O CPM, no âmbito do processo ensino-aprendizagem, é 
regido por legislação federal pertinente à educação básica no País e pela oriunda do 
Sistema Estadual de Ensino e, no âmbito administrativo, por leis, normas e 
regulamentos da Polícia Militar de Pernambuco. Com esta organização, o CPM é 
diferente no que tange à hierarquia e disciplina, visto que temos sinais de respeito 
próprios das Corporações militares. O Colégio tem como missão oferecer Educação 
básica, nos níveis da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio para filhos 
e outros dependentes legais de policiais-militares, bombeirosmilitares, bem como de 
servidores civis, em consonância com Legislações Federal e Estadual da Educação – 
obedecendo às leis e tradições da Polícia Militar de Pernambuco e despertando 
vocações para a carreira militar. Nesse intuito, o Colégio conta com um Quadro de 
Profissionais que exercem mormente duas funções: 1)regência de classe, que 
compreende atividades docentes no âmbito das salas de aula ou em espaço 
pedagógico correlato; 2)atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte 
ao ensino.; 4. FILOSOFIA DA INSTITUIÇÃO A realização do indivíduo depende do seu 
processo de socialização, e a escola é considerada um espaço privilegiado neste 
processo, não podendo, portanto, se isentar da reflexão sobre essa socialização e, 
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conseqüentemente, sobre o desenvolvimento moral de seus alunos. De forma 
intencional ou não, a escola influencia esse desenvolvimento, na medida em que 
valores e regras são transmitidos pelas atitudes dos professores, pelos livros 
didáticos, pela organização da instituição escolar, pelas formas de avaliação, pelo 
comportamento dos alunos; enfim, por inúmeras situações do contexto escolar. A 
escola representa o convívio no espaço público em cuja direção os valores e as regras 
devem evoluir. A instituição escolar representa a transição entre o espaço privado (a 
família) e o espaço público (sociedade como um todo com suas exigências de 
cidadania). Todos os educadores, nas suas relações com o contexto escolar, refletem 
virtudes morais. Solidariedade, humildade, disciplina, compromisso e respeito ao 
próximo são elementos vitais na formação do caráter dos discentes. Debruçando-se 
sobre as teorias educacionais desenvolvidas no transcorrer da história, nota-se a 
preocupação com a educação moral. É nesse sentido que a prática docente no 
Colégio da Polícia Militar estará também direcionada. A escola deve atuar 
intencionalmente e efetivamente na educação moral de seus alunos, pois esta é tão 
importante quanto a educação intelectual, visto que nos defrontamos 
constantemente, em nosso contexto social, com situações que exigem 
interpretações, julgamentos e decisões. Para que esse tipo de educação 
(comprometida com a formação integral do educando, que não visa apenas os 
aspectos cognitivos, mas também os aspectos morais) norteie a nossa prática, 
fundamentaremos o trabalho pedagógico em conhecimentos historicamente 
construídos, buscando a formação de um ser humano com autonomia suficiente 
para perceber racionalmente o mundo por meio de abstrações e criticidade, 
tornando-o capaz de rever os valores herdados e estabelecer propostas de 
mudanças. É preciso reconhecer que a sociedade é contraditória e desigual e que os 
sujeitos (homens e mulheres) são seres sociais e históricos que devem intervir na 
realidade social. Como instituição de educação formal, o CPM deverá operar e 
intervir na realidade social através de seu ensino, contribuindo com a formação ética 
de seus alunos – e sendo um espaço do saber elaborado e construído 
historicamente, tendo como função social a promoção da produção do 
conhecimento e a formação da cidadania para a melhoria das condições de vida dos 
sujeitos. Considerando o processo ensino aprendizagem como uma relação entre 
sujeitos, que têm como razão maior a busca do conhecimento, afirmamos que, do 
ponto de vista psicopedagógico, a abordagem sócio interacionista norteará o fazer 
pedagógico. A vivência em sociedade é essencial para a transformação do homem 
biológico em humano. Segundo Vygotsky,1 1 é pela aprendizagem nas relações com 
os outros que construímos os conhecimentos que permitem nosso desenvolvimento 
mental. Nessa perspectiva, a educação não fica à espera do desenvolvimento 
intelectual da criança. Sua função é levar o aluno adiante, pois, quanto mais ele 
aprende, mais se desenvolve mentalmente. Priorizando as interações entre os 
próprios alunos e deles com o professor, o CPM deverá fazer com que os conceitos 
espontâneos que as crianças desenvolvem na convivência social evoluam para o 
nível dos conceitos científicos. O nosso modelo de ensino observa o contido nos 
aspectos a seguir destacados:2 1 Sobre o assunto, ver: DANTAS, Heloysa; LA TAILLE, 
Yves de; OLIVEIRA, Marta Kohl de. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em 
discussão. São Paulo: Summus, 1992. 2O resumo do modelo de ensino foi inspirado 
em: CASTRO FILHO, José Aires de. Contribuições da Psicologia para a aprendizagem 
escolar. Revista de Educação AEC, 2002 O professor deverá ser o condutor do 
processo, intervindo de forma direta, mediando e equilibrando as situações de 
conflito. Caberá ao docente, aceitar os conhecimentos prévios do aluno, revelados a 
partir de seu universo sociocultural e criar situações motivadoras para que o discente 
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construa novos conhecimentos. O aluno deverá ser constantemente instigado a 
ampliar sua percepção de mundo e estimulado a ser um investigador do objeto de 
conhecimento, à procura de constantes respostas às suas indagações. As atividades 
didáticas deverão ser vivenciadas de forma dinâmica e sistemática, com uma 
intencionalidade definida através de trabalhos em grupo, situações interativas e 
contextualizadas que facilitem a análise e a criação. A sala de aula deverá ser mantida 
num clima de colaboração, onde exista o respeito à diversidade, seja ela cultural, 
religiosa etc. A avaliação deverá focalizar as competências que o aluno já adquiriu e o 
erro deverá ser considerado como parte do processo de aprendizado. Ao professor, a 
avaliação será um indicativo de que há necessidade ou não de rever seu planejamento 
e fazer ajustes na sua prática educacional; exigindo uma observação sistemática para 
que seja contínua e diagnóstica, onde o aluno será avaliado como um todo, em 
quaisquer situações que envolvam aprendizagem, tais como realização de trabalhos 
em classe, extraclasse e pelo uso sistemático de procedimentos e instrumentos de 
verificação de aprendizagem que se mostrarem aconselháveis e de aplicação possível 
em cada situação. Em todos os processos aplicados para avaliação do aproveitamento 
do aluno, deverão ser observados os aspectos quantitativos e qualitativos. É na ótica 
vygotskyana que a nossa prática será fundamentada, visando à construção do 
indivíduo como pessoa e fornecendo instrumentos que irão possibilitar sua 
maturidade intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo E. ENTREVISTA REALIZADA  ATRAVÉS DO WALT SAAP 

 

 

1) O CPM É UMA INSTITUIÇÃO QUE LHE OFERECE MEIOS/APOIO, 

PARA UM ENSINO DE MELHOR  QUALIDADE QUE AS OUTRA 

ESCOLAS PUBLICAS? PQ? 

 

2) A SEÇÃO TECNICA DE ENSINO TEM PREPARO PARA CONDIZIR O 

PROJETO PEDAGÓGICO DE ENSINO? ESTA INTERFERE NA 

METODOLOGIA DE ENSINO? 

 

3) NA SUA AVALIAÇÃO, A MATEMÁTICA COMO É ENSINADA NO 

CPM, CONSEGUE ALCANÇAR O OBJETIVO? 

 

4) PRA QUEM OS SENHORES PROFESSORES ENSINA MATEMÁTICA, 

PARA UM ALUNO ATENTO/UM ALUNO DISPERSO/FORA DO PADRÃO. 

DÊ O PERFIL DO SEU ALUNO? 
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5) A DISCIPLINA MILITAR INFLUENCIA OS ALUNOS DO CPM? 

 

6)  O PROFESSOR DO CPM TEM CONDIÇÃO DE COMPARAR O ENSINO 

QUE TEM FORA DO COLÉGIO (UNVERSIDADES/ESCOLAS 

PATICULARES...)? 

 

7) SEGUNDO ESTATÍSTICA, AO PASSAR DO TEMPO OS ALUNOS DO 

CPM, QUANDO TERMINAM, SÃO POUCOS QUE CONSEGUEM 

CHEGAR AO ENSINO SUPERIOR CONCORRIDO. O PORQUÊ? 

 

8) VOCE CONCORDA QUE O CPM FAÇA CONVENIO COM O SEDUC, 

PARA MELHORAR O ENSINO, COMO EX. GO,AM,SP E ES, ONDE A 

MELHORIA FOI SIGNIFICATIVA? 

 

9) O CPMPE É FISCALIZADO PELO GRE, PORQUE O PMPE NÃO TEM 

UM SISTEMA DE EDUCAÇÃO PRÓPRIA, COMO O DEPA/EXBras. 

 

10) EXISTE UMA EDUCAÇÃO SOCILCULTURAL (PAULO FREIRE), 

NUM AMBIENTE QUE IMPERA A HIERARQUIA E DICIPLINA? 

 

11) PORQUE NA ÉPOCA ERA PROPOSTA UMA ABORDAGEM 

FREIRIANA, OS PROFESSORES CRITICAVA A CHEFE DA SEÇÃO DE 

ENSINO, AFIM DE EXPLICAR A MATEMÁTICA PODE SER  INCLUIDO 

NESSA ABORDAGEM? 

 

12) PORQUE O GRE INTERFERE TANTO, EM TODOS OS SENTIDOS, 

MAS NÃO INTERFERE NA EDUCAÇÃO DO EXERCITO? 


