
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Capitão Assumção 

Av. Américo Buaiz, nº 205, 4. º andar, gabinete 406 Enseada do Suá 

 CEP. 29050-950 – Vitória ES 

Excelentíssimo Senhor DEPUTADO ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

 

 

 

O deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO, signatário, no uso de suas prerrogativas 

regimentais, requer a Vossa Excelência, com base nos artigos 141, Inciso VIII e 174 

do Regimento Interno, seja encaminhado à Casa Civil do Governo do Estado (CV), 

a presente: 

 

INDICAÇÃO 

 

Para que o Governo do Estado encaminhe Projeto de Lei a esta Casa, propondo: a) 

a criação de Colégios Estaduais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo; b) a 

militarização de escolas da rede estadual de ensino para que passem a ser 

administradas pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, c) bem como o 

apoio aos Municípios que desejarem implementar tais Escolas, priorizando regiões 

com maior fragilidade social. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Esta proposta indicativa é para que se estabeleçam escolas com a ideologia militar, 

ensinando aos jovens os valores cívicos e de cidadania, tais como o respeito às 

Instituições Públicas, por meio do respeito à bandeira e símbolos nacionais, canto 

do Hino Nacional, do Estado do Espírito Santo e dos Municípios. 

 

Sem querer ligar criminalidade à pobreza, mas grande parte da criminalidade 

decorre da falta de acesso à educação naquelas regiões mais empobrecidas do 

nosso Estado. Com a Escola Militar, se busca retirar o jovem desta situação de 

vulnerabilidade social, fazendo com que o mesmo tenha orgulho do Estado e seja 

um agente multiplicador nos locais onde reside, tentando diminuir o índice de 

criminalidade.  
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Ainda que muitas pessoas critiquem o projeto, os índices de aprovação social nos 

Estados onde as escolas estão sendo implementadas é altíssimo, haja vista que os 

pais destes jovens estão percebendo na prática uma mudança comportamental de 

seus jovens, que acabam se tornando multiplicadores sociais de valores como 

respeito e fraternidade. Ademais, por meio da nova realidade vivida dentro das 

escolas militarizadas, a tendência dos jovens em aderir ao mundo do crime acaba 

diminuindo drasticamente. 

 

Repita-se que não se está aqui a criticar o sistema tradicional de ensino, muito 

menos a intitulada “Escola em Tempo Integral”, mas de permitir aos pais uma 

nova opção de educação, baseada principalmente na disciplina e no respeito aos 

professores, funcionários, idosos, enfim, por meio de valores ditos por alguns 

como “tradicionais” mas que, a meu juízo, são fundamentais para o bom 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. 

 

Outro valor desenvolvido é o respeito ao ser humano, especialmente pelos 

professore e pessoas mais experientes, haja vista que grande parte da mídia 

confunde direitos humanos somente pelo viés dos que violam a lei. Outro valor 

fomentado nestas escolas é o apreço aos esportes, tanto é que muitas das medalhas 

olímpicas conquistadas pelos brasileiros decorrem daquelas pessoas com carreira 

militar. 

 

Ainda dentro da análise do processo ensino aprendizagem, pesquisas comprovam 

o alto grau do ensino proposto nas Escolas Militares, conforme se observam no 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). Registramos ainda, que em 7 edições do “Programa 

Soletrando”, apresentado pelo Luciano Huck, 02 ganhadores foram de Colégios 

Militares, sendo que em uma delas, três finalistas eram desse modelo de escola 

Pública. 

 

Acrescente-se ainda que a Escola Militar não busca retirar a autonomia do pensar 

dos jovens, nem as ideologias que devem ser adquiridas em casa, por seus pais, 

mas de lhes proporcionar um ensino de qualidade por professores preocupados 
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exclusivamente em passar o conteúdo de forma neutra, objetiva, transparente e 

sem caráter ideológico, tão propagado pela denominada “Escola sem Partido”. 

 

 

Para fins de registro, a presente indicação decorre das boas experiências verificadas 

nas Escolas Militares de Goiânia, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, 

Curitiba, Fortaleza, Juiz de Fora, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, 

Salvador e Santa Maria, sem embargos do apoio a ser oferecido pelo Governo 

Federal, haja vista que nosso Presidente Jair Messias Bolsonaro pretende 

implementar no mínimo um colégio militar por capital até 2020. 

 

Em conclusão, e sempre respeitando o trabalho realizado pelas redes estadual e 

municipal de ensino, para pensarmos num futuro melhor para nossos filhos, 

devemos mostrar aos jovens que a cidadania somente é plena quando, além dos 

direitos, também se respeitam os deveres impostos pelas leis, por meio da ordem e 

do progresso, importantes baluartes do desenvolvimento do Estado Brasileiro, 

motivo pelo qual esperamos contar com apoio dos nobres pares para a aprovação e 

encaminhamento ao Governo do Estado desta indicação, considerando-se tratar de 

medida que contribuirá com a educação em nosso Estado 

 

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2019. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – PSL – Espírito Santo 
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