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Resumo:

O principal tema abordado neste trabalho envolve questões relacionadas á formação profissional 
dos oficiais da Policia Militar, no contexto de uma academia de polícia, na cidade de Salvador, 
Bahia. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter etnográfico, sobre o processo de socialização
de rapazes e moças civis, naquele universo sociocultural. A maioria dos ingressos, proveniente de 
camadas sociais de baixa renda, vê chances concretas de ascensão pela carreira policial e, com o 
apoio declarado de suas famílias, suportam a extensa fase adaptação naquele mundo diverso, 
marcado pela frustração e sacrifício, pela iniciação na hierarquia simbologia militares, pelo 
relacionamento baseado no autoritarismo e na arbitrariedade, com o objetivo de se tornar um oficial 
da PM, futuro gestor de unidade policial. O objetivo principal do estudo é identificar como os 
indivíduos incorporam os significados desta rede (cf. Geertz, 1986), de que maneira inculcam a 
identidade profissional proposta pela instituição policial, seja pela via das interações simbólicas, 
vividas no cotidiano acadêmico, seja pela aprendizagem das disciplinas e matérias estabelecidas no 
currículo oficial. Estes dois canais de transmissão - um oficial, explícito, a, outro, mais implícito, 
composto de ritos, símbolos, mitos e histórias — são os instrumentos responsáveis, 
especificamente, pela elaboração do perfil deste futuro administrador de segurança pública. 
Tentamos perscrutar, assim, a inter-relação entre estes dois currículos, a maneira como ocorrem as 
interseções entre eles e questionamos até que ponto estas transmissões podem coabitar juntas se, nas
mais das vezes, se contradizem entre si e até mesmo se opõem. Pretendemos, com isso, aumentar as
chances de intervenção institucional no sentido de melhorar o serviço prestado pela instituição 
policial a uma sociedade tristemente mergulhada ma epidemia da violência., epidemia que grassa 
inclusive no bojo da organização policial. Número de Páginas: 246p.
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