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RESUMO 

 
 

Compreendendo que o estatuto de ensino policial reforça o status de profissional de 
segurança pública, ao evidenciar um corpo complexo de conhecimento e saberes 
para o exercício desta profissão e, consequentemente, implicar no reconhecimento 
de que a função de ensinar exige uma profissionalidade docente que não se reduz à 
mera transmissão, este estudo teve como objetivo caracterizar elementos 
estruturantes da profissionalidade docente requerida para atuar na formação policial 
no contexto das exigências do paradigma preventivo. E para dar conta deste 
propósito, teve como campo de pesquisa o Campus de Ensino Mata da Academia 
Integrada de Defesa Social (ACIDES) e seu Curso de Formação de Oficiais da 
Polícia Militar de Pernambuco (CFO/PM), e como sujeitos, os formadores que 
lecionaram disciplinas no CFO/PM, entre os anos de 2007 e 2009, cujos dados 
foram recolhidos através de questionário e entrevista. Por meio da análise de 
conteúdo, os dados foram sistematizados em quatro eixos: concepção de formador; 
elementos estruturantes da profissionalidade dos formadores na sua relação com os 
caracterizadores da profissionalidade docente; desafios enfrentados pelos 
formadores na sua prática docente; e, possibilidades de (re)configuração da 
profissionalidade docente do formador. Tendo como referencial teórico a 
profissionalidade docente, os achados indicaram a valorização de uma articulação 
entre conhecimento especializado, conhecimento didático-pedagógico e 
conhecimento técnico-operacional, no sentido de superação da visão de que basta 
deter o conhecimento técnico-operacional para poder exercer a função de ensinar – 
sinalizando para uma emergente preocupação com a aprendizagem do aluno e 
compreensão do ensino policial na relação com outros contextos, problemas e 
gestão da ACIDES. Inclusive, apontando para uma busca dos formadores por 
conhecimentos didático-pedagógicos como um dos caminhos para superação das 
dificuldades enfrentadas diante do paradigma repressivo, ainda presente no âmbito 
do sistema de ensino da ACIDES. Nesse quadro, os dados permitiram concluir que, 
no contexto de superação do paradigma repressivo e afirmação do paradigma 
preventivo/educativo, a profissionalidade docente requerida, em termos do vivido, ao 
mesmo tempo em que ainda se encontra vinculada a elementos estruturantes da 
figura do instrutor, caminha para uma (re)configuração na direção do status docente 
em termos do reconhecimento de um corpo de conhecimento complexo e dinâmico 
que é exigido daquele que exerce a função de ensinar. Por fim, o estudo aponta 
novos caminhos no enfrentamento aos desafios postos à segurança pública, com 
intuito de transformar a polícia, tida como repressiva, numa preventiva com viés 
educativo, sem perder de foco o seu maior objetivo institucional: a paz social e o 
bem-estar dos indivíduos na nossa sociedade. 
 
 
Palavras Chave: Ensino Policial. Profissionalidade Docente. Formação Policial. 
Formador 



 

ABSTRACT 
 

 
Based on the understanding that the recognition of police teaching reinforces the 
public security professional’s status, highlighting the need for a range of knowledge 
for the profession police and therefore the recognition of a teacher professionality 
should not be reduced to a mere transmission of knowledge, this study aimed to 
characterize structural elements of teachers professionality required to act on police 
training in the preventive paradigm context. The research field was at The Teaching 
Integrated Forest Campus of Academy of Social Defense (ACIDES) and at The 
Police Officers Course of  Pernambuco (CFO / PM). Instructors, who taught at CFO / 
PM, from 2007 to 2009, were research subjects. Data were collected from 
questionnaires and interviews applied. Through content analysis, data were 
systematized in four areas: Instructors’ conception; structural elements from 
professional trainers concerning characterizations of the teachers professionality; 
challenges faced by instructors in their teaching practice and theirs possibilities of 
(re) configuring of instructors’ teachers professionality. Having as theoretical 
framework teachers professionality, the results pointed to overcome the unique 
conception of the holder of the technical-operating automatically for one that will 
teach. We observed a tendency of appreciation of disciplinary knowledge and 
recognition of the need to appropriate didactic and pedagogical knowledge, and the 
development of based on the instructors’ practice. The results also pointed an 
emerging concern among instructors about student learning, including teaching 
police regard to other contexts, and management issues conducted by ACIDES. 
Thus, the concerns were not limited only to their role as instructor. The instructors 
chose to quest for specific knowledge of teaching as one of the ways to overcome 
the difficulties facing the repressive paradigm still present in the framework of 
Education System at ACIDES. The results also pointed possibilities of configuration 
on the teachers professionality by the recognition of a range of specialized 
knowledge necessary to exercise the act of teaching profession to police as evidence 
for understanding the process of education as something that goes beyond mere 
instruction and reproducing knowledge. We conclude that, in the context of 
overcoming the paradigm of repressive and preventive paradigm statement / 
education, the teachers professionality required is still filled with structural elements 
of instructor’s figure. However it goes to a (re) configuration status attracted to 
teaching since  police teaching begins to untie the issue being traditionally 
associated with the mission of instruction, passing still the transmission of disciplinary 
knowledge but  recognizing the need to move around a range of complex and 
dynamic knowledge that is required of whom has the function of teaching. Finally, it 
points out new ways to face the challenges posed to public security, aiming to 
transform the police, seen as repressive, a preventive educational bias, without 
losing focus of its largest institutional objective: peace and social welfare individuals 
in our society. 
 
Key words: Police Teaching, Teachers Professionality, Police Training. Former 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escalada da criminalidade e da violência social ao longo dos anos impõe às 

Instituições de Defesa Social a imprescindível necessidade de revisão dos seus 

parâmetros de formação e reflexão da atuação de seus profissionais frente às 

comunidades. Isto porque seus impactos e reflexos terminam sendo sentidos 

diretamente pela sociedade, muitas vezes oriunda da formação limitada ou 

fragmentada do profissional de polícia, fato que salta aos olhos no cotidiano das 

ações policiais. 

Agora, para mudar esse cenário é indispensável, entre outros, a existência de 

um processo de formação profissional que possibilite o acesso aos conhecimentos 

teóricos e práticos necessários para que o policial formado possa exercer sua 

capacidade de compreensão, reflexão na ação e interpretação da realidade, 

respeitando os princípios, os direitos e os valores de uma sociedade democrática 

que espera da polícia uma atuação educativa. 

Há de se considerar o importante papel do formador do policial neste 

processo, já que o tipo de mudança acima explicitada provoca alterações no 

contexto da política de formação profissional, exigindo e impondo desafios àqueles 

que exercem a função formativa. Hoje, cabe ao denominado instrutor o exercício da 

função docente, no sentido da atuação no ensino policial, segundo as exigências da 

nova função policial. 

A partir dos consideráveis desafios que se apresentam para os Órgãos de 

Segurança Pública na busca da paz social, a formação policial não segue essa 

tendência, pois carrega toda uma cultura de comportamento legalista e burocrático-

militar com forte direcionamento para o combate ao crime, ou seja, a repressão, 

distanciando-se da perspectiva preventiva e educativa do trabalho policial. Isso 

aponta para a necessidade de avançar e superar o modelo tradicional da polícia. 

Isto porque a concepção do formador como instrutor, sustentada como mero 

transmissor de informações, centrado na sua reconhecida experiência profissional, 

traduz sérios riscos aos avanços pretendidos na formação policial. E para promover 

esses avanços faz-se necessário levar em conta elementos estruturantes da 

profissionalidade docente daquele que exercer a função de ensinar na formação 

policial, na condição de profissional de segurança pública, consolidando seu status 

de docente no ensino policial. 
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Diante disso, acreditamos na pertinência de realizar estudos acerca da 

profissionalidade docente requerida para atuar na formação policial no sentido de 

afirmar o paradigma preventivo e educativo, nesse movimento de transformação e 

mudança, com vista a atender os desafios postos pela sociedade no atual cenário da 

segurança pública. 

 

1.1 As inquietações desde sua origem 

 

O presente estudo tem por base inquietações originadas no início da minha 

trajetória de vida profissional, especificamente a partir da inserção na Academia da 

Polícia Militar do Paudalho (APMP), na qualidade de cadete do Curso de Formação 

de Oficiais da Polícia Militar (CFO/PM) – cuja duração correspondeu a três anos de 

estudos no regime de semi-internato, congregando em torno de 60 (sessenta) 

disciplinas curriculares anuais e inúmeras atividades extracurriculares (Ordem Unida, 

Operações de Defesa Interna e Territorial, dentre outras). 

Essa malha curricular teve a condução dos trabalhos de formação numa 

concepção de transmissão de conhecimento, realizada pelos denominados 

instrutores que eram concebidos como os grandes detentores de conhecimentos 

próprios da vida policial militar. Essa ordem de acontecimento inquietava-me 

principalmente pela lógica de transmissão na cultura militar, no que diz respeito ao 

cotidiano da caserna1 pautado pelo exemplo dos Oficiais da Academia, buscando 

incessantemente a representação ou simulação da realidade da vida militar. 

Já formado e devidamente incorporado ao serviço operacional da Polícia 

Militar de Pernambuco (PMPE), deparei-me com uma gama de ações no campo de 

atuação profissional, desde simples patrulhamentos às complexas ações de 

gerenciamento de crises, sentindo-me despreparado para dar conta do exigido; a 

minha aprendizagem se efetivou na prática. 

Esta situação ratificou a inquietação sentida diante daquela lógica de 

transmissão de conhecimento da instrução militar, levando a questionar a formação 

na Academia, fato potencializado durante a graduação em Economia na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), principalmente no que diz respeito a 

uma crítica à doutrina operacional de reprodução, por defender um processo de 

                                            
1
 Ambiente de trabalho ou de formação próprios da vida militar, com seus costumes, cultura e 

tradições. 
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formação profissional policial adequado às competências exigidas pela sociedade de 

um agente de segurança pública. Essa atitude questionadora, ao mesmo tempo em 

que mobilizava uma reflexão contestadora, possibilitava uma apropriação do sentido 

da minha escolha profissional, sem perder de vista as particularidades e os atributos 

da vida policial militar, o que me valeu à indicação para trabalhar na APMP, após ser 

avaliado por um Corpo de Oficiais como tendo perfil formador. 

Lembro-me como se fosse hoje os questionamentos que me afloraram: O que 

era ter um perfil de formador? Espera-se de mim um formador que seja conhecedor 

do ser policial, ou do ser instrutor ou professor ou ainda um policial formador 

disciplinado e disciplinador, em termos militares? Após dois anos de árduos 

trabalhos na formação de novos Oficiais para PMPE, atuando na área específica de 

controle administrativo e disciplinar, percebi que era preciso mais do que vontade 

para operar determinadas mudanças ou transformações na formação policial. Era 

preciso buscar conhecimentos específicos, dentro e fora da realidade policial. 

Limitar-se ao conhecimento estritamente profissional e baseado nas nossas 

experiências da caserna não seria suficiente para promover os significativos 

avanços aclamados pela sociedade. 

Some-se a isso o fato de que, na qualidade de Oficial da APMP, era 

potencialmente instrutor de quaisquer dos cursos de formação, e assim, atuei em 

sala de aula, acentuando mais ainda minhas inquietações. Mas, agora, com olhar 

mais específico para formação policial que vinha sendo reproduzida naquela escola 

militar, comecei a questionar se estudar Psicologia da Aprendizagem e Didática na 

minha formação inicial militar seria suficiente para ser formador de novos 

profissionais face às complexas exigências da sociedade contemporânea. 

Essas inquietações me levaram a retomar mais detidamente os estudos nos 

anos seguintes sobre questões relacionadas à sala de aula, começando pelo curso 

de extensão em Gestão e Planejamento do Ensino Policial em parceria com UFPE, 

até, posteriormente, realizar o Curso de Especialização em Formação de 

Educadores, oferecida na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 

Nesse curso foi realizado um estudo tendo como objetivo investigar o 

processo de avaliação do ensino-aprendizagem para formação de oficiais da PMPE, 

especificamente no campo da concepção da avaliação aos olhos dos seus docentes 

e discentes, bem como da análise das características das avaliações das disciplinas 

práticas do CFO/PM, verificando sua metodologia (processo, instrumentos e 
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propósitos) por meio de coleta de dados junto aos discentes e docentes. Numa 

abordagem qualitativa, os dados foram coletados a partir dos questionários, junto 

aos sujeitos - cinco professores das disciplinas práticas e cinquenta alunos do 1° 

Ano do CFO/PM. Os resultados indicavam caminhos e possibilidades de 

aprimoramento no que se refere ao resgate do sentido da avaliação como um meio 

de aperfeiçoar o processo ensino-aprendizagem, já que não era concebida como 

parte integrante do processo.  

Essa foi uma oportunidade de me apropriar do debate sobre o cenário de 

insegurança aliada à necessidade de capacitar a polícia para o desempenho mais 

eficiente do seu trabalho, em termos de aportes teóricos. Embora não tenha 

percebido à época, nos resultados, já havia um indicativo de outro olhar para o 

fenômeno, o lado do formador. 

Novos rumos se sucederam com trabalhos mais específicos na área de 

planejamento do ensino policial, movimento de reconfiguração da APMP, passando 

a ser um Campus de Ensino da Academia Integrada de Defesa Social (ACIDES) e 

formulação de projetos de curso, à luz da recente Matriz Curricular Nacional (MCN). 

Esse documento norteador para ações formativas em Segurança Pública, oriundo do 

Governo Federal, e suas bases curriculares, sem perder as especificidades da 

instituição militar, terminou me levando a outra especialização, desta feita, na área 

de Segurança Pública, cujo trabalho de pesquisa foi justamente um estudo das 

contribuições da MCN para formação policial. Tal estudo suscitou-me mais dúvidas 

do que certezas; em meio a este processo de mudança, comecei a questionar o 

desenvolvimento do policial naquilo que se reveste do nascedouro – a formação - as 

habilidades e as competências necessárias para ações integradas de Defesa Social 

e que atendam às necessidades atuais da sociedade brasileira, principalmente 

interrogando: como se dará a mediação deste novo modelo de ensino? Que 

conhecimentos estão envolvidos neste processo de formação específica? 

E isso levou ao segundo estudo desenvolvido, tendo por base que o clamor 

da sociedade por segurança fazia da formação policial uma área desafiante, teve 

como objetivo investigar a natureza do policiamento ensinado na APMP, 

especificamente na concepção dos profissionais lá formados, em termos da malha 

curricular na formação e da visão dos anseios da sociedade frente às atividades de 

policiamento. Neste estudo, houve uma atenção às correntes mais atuais e 

respeitadas sobre o tema, utilizando-se da abordagem qualitativa e de entrevistas 
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como instrumentos de coleta de dados, envolvendo nove tenentes recém formados 

pela Academia, e a última malha curricular do CFO/PM nos moldes tradicionais. 

Novamente, a motivação foi o cenário de insegurança e alto índice de violência no 

nosso Estado, agora, associada à necessidade de identificar possibilidades de 

qualificar a formação dos Oficiais da PMPE para desempenhar mais eficientemente 

sua atividade de policiamento. Ou seja, tratar da função policial, por entender que a 

realidade atual exigia uma polícia de padrão contemporâneo, interligada com os 

avanços da sociedade e do mundo moderno. O resultado foi um conjunto de 

alternativas a serem desenvolvidas como política de formação na busca da 

excelência profissional, centrada numa nova concepção de policiamento. 

Neste momento, ficava evidenciada a possibilidade de avançar nas questões 

da formação do policial, até mesmo porque o cenário de mudança estrutural da 

escola de formação estava em curso, contudo sem estudos mais aprofundados 

acerca da sua dimensão interna. 

Já atuando na ACIDES e considerando esse processo de integração 

implantado para ações de formação do profissional de segurança pública no Brasil, 

impulsionado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), muitos 

projetos de cursos de formação foram entregues à execução sob responsabilidade 

das Supervisões de Ensino dos Campi de Ensino da ACIDES. 

Entretanto, é importante que se diga que algo era, por demais, inquietante: 

múltiplos conhecimentos foram incorporados à formação policial, exigindo-se ações 

formativas interdisciplinares, sob a ótica dos atuais anseios sociais para melhoria da 

segurança pública abordando uma visão, agora, mais humanitária e voltada para 

proteção da sociedade. Contudo, em que medida isto modificava ou exigia 

mudanças na atuação do formador do policial? Qual o perfil do instrutor para atuar 

como formador nesta desafiante formação policial? 

Após esses estudos sobre a formação policial, era preciso avançar mais, 

aprofundar-se nesta temática de forma significativa. Começava a nascer o objeto de 

estudo da pesquisa ora apresentada, começando assim, uma nova trajetória de vida: 

a de pesquisador.  

Por tal razão, partiu-se para um levantamento do estado do conhecimento 

acerca da problemática da formação e do ensino policial, em especial, na sua 

relação com atuação do formador. 
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1.2 Estado do Conhecimento 

 

Para dar conta do estado do conhecimento iniciamos um levantamento sobre 

trabalhos que tratassem da temática, tendo como descritor principal o termo polícia e 

secundário os termos formação policial e ensino policial, tendo como corte temporal 

o período de 2002 a 2011, considerando o marco inicial da implantação das políticas 

nacionais para formação policial no contexto da transição paradigmática, ressaltando 

que a principal base de dados foi o Banco de Teses e Dissertações da CAPES 

(BTDC). 

Diante da ausência de estudos relacionados a essa temática no âmbito do 

Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da UFPE, partimos para um 

levantamento dos trabalhos divulgados na Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) - biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos 

científicos brasileiros -, trabalhos publicados Revista Brasileira de Segurança Pública 

(RBSP), trabalhos apresentados em Anais de eventos da Associação Latino 

Americana de Sociologia (ALAS), e por fim pesquisas que se encontram no BTDC 

no período considerado.  

 

1.2.1 Estudos Iniciais 

 

Iniciamos pelo resgate dos estudos de Muniz2 (2001) e Bengochea3 et al. 

(2004), os quais foram determinantes para o surgimento das primeiras inquietações 

em torno do formador e do paradigma repressivo, indicando a pertinência de se 

investir nesse objeto de estudo. 

Muniz (2001) partiu do que chamou de consenso quanto à necessidade de 

promover mudanças e adequações do sistema policial brasileiro; deparamos com as 

inquietações em torno do tipo de polícia que a academia forma na caserna e que 

profissional precisamos formar, aproximando-se bem do foco desta pesquisa, mas 

com outro direcionamento já que sua preocupação girou em torno da crise de 

identidade. 

                                            
2
 Doutora em Ciência Política pela IUPERJ e Sócia fundadora da Rede de Policiais e Sociedade Civil 

da América Latina e da Rede Brasileira de Policiais e Sociedade Civil; é pesquisadora na área de 
segurança púbica, sendo integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e tendo exercido 
funções de diretora da SENASP e Diretora da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio 
de Janeiro. 

3
 Coronel da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e Coordenador de Segurança da UFRGS. 
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Sua pesquisa alcançou os Oficiais formados na Academia da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, cujas falas explicitaram a necessidade de reforma policial 

ao mesmo tempo em que apontaram também para mudanças na sua formação 

profissional, já que identificou que a aprendizagem nas academias de polícia não 

corresponde aos desafios atuais da atividade policial. Para Muniz (2001), a crise 

instala-se diante do dilema entre corporação militar e organização policial, da 

segurança interna e nacional e da segurança pública, da preparação para guerra 

contra o crime e da preparação para prevenir os delitos e solucionar conflitos sociais 

numa complexa sociedade. 

Trazendo à baila um debate acerca dos esforços para superação dos 

paradigmas atinentes ao militarismo e ao enfoque criminalista, no caminho de 

reformulação dos currículos e da metodologia de ensino da formação policial, Muniz 

(2001, p. 188) identifica que há 

 
[...] um consenso, dentro e fora das agenciais policiais, de que os processos 
de formação e instrução estão defasados e inadequados não só em relação 
às exigências postas na ordem do dia pela população, mas também em 
relação às próprias necessidades internas das organizações. 
 
 

Nas palavras de Muniz (2001), há uma imperiosa necessidade de melhorar o 

ensino e a instrução dos policiais. Como também explicita não haver estudos ou 

consensos que indiquem caminhos a seguir, embora se tenha aprendido com as 

próprias tentativas empíricas e com discussões acerca da entrega da formação às 

universidades - na qualidade de parceiras junto às unidades de ensino das 

organizações policiais - com vistas à formação qualificada dos policiais. 

Muniz (2001) ainda reforça que as propostas têm por objetivo a 

profissionalização dos policiais, mas, sobretudo, por meio do reconhecimento do 

mundo civil da sua formação profissional e adquirir o status a ela atribuída e que os 

espaços acadêmicos de discussão da reforma do ensino policial devem ser 

ampliados para se construir alternativas ou indicar possibilidades para efetivação 

das mudanças. E embora trate explicitamente de um debate sobre a reforma do 

ensino policial, no intuito de avançar na qualificação da formação policial, deixa 

aberta a possibilidade de pesquisa em torno dos profissionais e das características 

que devem estar presentes no formador que abraçará o desafio posto neste cenário 

de mudança exigida na área da segurança pública. 
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No texto produzido por Bengochea et al. (2004), observamos os primeiros 

pontos interessantes a combinar teoricamente, quando pontuou acerca da transição 

da polícia de controle (paradigma repressivo) para uma polícia cidadã (paradigma 

preventivo/educativo), discutindo a possibilidade de uma polícia diferente numa 

sociedade democrática. Um dos caminhos propostos parece coincidir com nossas 

inquietações por tratar da necessidade de mudanças nas políticas de qualificação 

profissional. 

Bengochea et al. (2004) contextualiza mudanças na sociedade brasileira e a 

real função pública da polícia no atual Estado Democrático de Direito, apontando um 

descompasso acentuado, a partir dos anos 90, entre mudanças sociais e políticas e 

a atividade policial, caracterizada como obsoleta, despreparada e afastada da 

comunidade.  

Quando apresenta os argumentos para afirmação do novo modelo 

profissional, Bengochea et al. (2004) destacam que a polícia deve ser altamente 

preparada, não só para usar a força, mas para decidir quando usá-la, que a 

democracia exige a formação do policial na qualidade de protetor dos direitos dos 

cidadãos mesmo em ambiente de conflito, e que não deve se limitar ao treinamento 

repressivo, mas sim, no campo da prevenção, agindo para resolver o problema. 

O policial, segundo Bengochea et al. (2004, p. 120), “precisa ter a capacidade 

ampliar o espaço de decisão nas escolhas das ações e intervenções para cada fato 

que enfrenta”. Dessa forma, situa o problema da insegurança pública numa 

sociedade complexa cuja função policial se reveste da mesma complexidade frente 

aos avanços sociais, o que torna imperativos os avanços na sua qualificação 

profissional. Isto nos faz pensar acerca dos múltiplos conhecimentos que, agora, 

precisam ser mobilizados para dar conta das novas exigências emergentes para o 

policial, enquanto profissional de segurança pública. 

 Na tentativa de responder a questão central de seu texto – numa sociedade 

democrática, qual modelo de polícia a ser adotado – Bengochea et al. (2004) se 

deparam com uma certeza: o modelo repressivo está superado. Não há mais espaço 

para a polícia que apenas prende, revista e vistoria; o campo de atuação está mais 

ampliado, a polícia está sendo requerida no modelo preventivo, com vistas a um 

olhar mais educativo, compreendendo a diversidade social e sendo parceira da 

resolução dos problemas dos conflitos sociais. Nesse sentido, apresenta o conceito 

desta polícia pautada no paradigma preventivo de que “polícia cidadã é uma 
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concepção de polícia que problematiza a segurança, discute sua complexidade e 

divide responsabilidade” (BENGOCHEA et al., 2004, p.128). 

Não obstante essa forte afirmativa, Bengochea et al. (2004) percebem que 

primeiramente deve se discutir os problemas do sistema de segurança pública e a 

formação adequada e integrada, mas não avançam nestas questões. Finalizam com 

uma convicção de que as mudanças na polícia devem começar dentro da própria 

polícia, em conjunto com pesquisadores e especialistas desta área do 

conhecimento, da qual não só compartilhamos como estamos imersos nesta 

pretensão. 

E isso, em que pese trazer como grande desafio do processo de 

democratização frente às organizações policiais a questão do conceito e da função 

da polícia, remeteu a questionar: que rumos devem tomar a formação policial frente 

ao modelo profissional exigido pela sociedade? Qual perfil está sendo exigido do 

formador deste profissional perspectivado pelo paradigma preventivo e educativo de 

sua função social? 

 

1.2.2 As bases de dados pesquisadas 

 

No âmbito do PPGE/UFPE, deparamos com a ausência de produção 

científica em torno da formação policial e, consequentemente, o fato se repetiu 

quando o foco foi o formador, em termos de profissionalidade docente. 

Fora desse âmbito da educação, deparamos com uma dissertação oriunda de 

outro programa de mestrado (administração) cujo autor, Basílio (2007), apresentou 

um debate interessante sobre a temática, pois buscou identificar as mudanças 

ocorridas na formação dos policiais no Estado do Rio de Janeiro, em face da 

proposição da MCN. Contudo, a concepção apresentada ainda é baseada na 

transmissão de informações, que falha por reproduzir uma política de segurança 

repressiva, onde os policiais são formados para atuarem de forma reativa. Todavia, 

em uma política baseada em gestão e prevenção, os policiais são treinados para 

agirem de forma pró-ativa na resolução de problemas. Constatando que o processo 

de formação deve disponibilizar ao policial os conhecimentos necessários para o 

desempenho de sua atividade cotidiana. 
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Nesses estudos realizados acerca da formação dos policiais no Estado do Rio 

de Janeiro, o de Basílio4 (2007) apresenta um quadro preocupante sobre a ausência 

de um perfil de atuação do policial, destacando a necessidade de mudança do perfil 

reativo para um proativo, apontando várias preocupações, entre elas, a capacitação 

dos instrutores, identificando uma seleção inadequada e muitos relatos sobre a falta 

de compatibilidade com a função, contudo, sem maiores aprofundamentos de 

pesquisa. 

Assim, partimos para pesquisar também junto à outra área do conhecimento 

científico que se relacionasse à temática, onde tivemos a oportunidade de participar 

especificamente do XXVIII Congresso Internacional com acesso às publicações da 

Associação Latino-Americana de Sociologia (ALAS) realizado em Recife-PE. 

Analisando mais detidamente os trabalhos do GT-24 (Violência, Democracia, 

Seguridade. Defesa e Promoção dos Direitos), cujas sessões incluíram duas 

temáticas emergentes: polícia e sociedade, e segurança pública. Encontramos 

pesquisas mais voltadas para questões da formação policial frente à percepção da 

violência, à luz da inclusão do conteúdo sobre mediação de conflito com destaque 

para um modelo menos repressivo. 

Do que apreciamos, nas seções destacadas, apenas um dos textos realiza 

uma aproximação com nosso objeto, apresentado por Jacondino5 (2011), na 3ª 

Sessão - Segurança Pública - oriundo do programa de doutorado em sociologia da 

UFRGS acerca da obrigatoriedade da formação das polícias voltada para proteção e 

respeito aos cidadãos, diante do novo contexto da sociedade democrática brasileira, 

apontando a necessidade de rever instrumentos da formação policial, mais 

adaptáveis a essa realidade. Isso sem, contudo, adentrar no mérito da questão, 

preocupando-se mais com o debate acerca do regime disciplinar da polícia militar 

como limitador. 

Mesmo não sendo dentro da especificidade do objeto, ficou a certeza de que 

se trata de uma temática que vem ganhando destaque e deve se fortalecer ainda 

mais, especialmente se considerarmos o atual cenário de crise e debate na 

segurança pública do Estado de Pernambuco e do País.  

                                            
4
 Oficial Superior da PMERJ e Docente da Escola Superior da PMRJ. 

5
 Professor titular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e pesquisador do 

Grupo e Laboratório de Pesquisa Educação e Sociedade (GEDUS). 
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Fomos em busca dos ALAS anteriores, considerando que sua periodicidade 

bienal, não obtendo êxito na busca da base de dados nos eventos de 

Arequipa/2003, em Porto Alegre/2005. Contudo, conseguimos acesso aos anais de 

Guadalajara/2007 e Buenos Aires/2009, especificamente os GT-24 (Democracia y 

Seguridad. Defensa y Promoción de Derechos Humanos) e GT-28 (Socialización y 

Violencia), contudo não identificamos trabalhos que tratassem da formação policial, 

embora houvesse aqueles voltados para polícia e sociedade, numa perspectiva de 

Direitos Humanos e Organização da Polícia, mas ainda sem adentrar nas questões 

formativas.  

Continuando a busca pelo estado do conhecimento, fizemos uso dos recursos 

da plataforma SciELO e detidamente a leitura das 08 (oito) edições da Revista 

Brasileira de Segurança Pública. Deparamos com alguns trabalhos de uma mesma 

autora que se alinham bem com a temática da formação policial e partimos para 

analisar mais detalhadamente. 

Nas publicações dos estudos de Poncioni6 (2005, 2007), encontramos a 

discussão sobre as possibilidades de uma polícia diferente em uma sociedade 

democrática, analisando o modelo presente na formação policial e suas implicações 

para a gestão da segurança pública e das práticas policiais na contemporaneidade 

brasileira. Isso considerando o papel, o lugar e as funções atribuídos à polícia para a 

realização das atividades relacionadas com a manutenção da ordem e da segurança 

pública, por intermédio, fundamentalmente, do conteúdo dos currículos dos cursos 

de formação profissional das academias de polícia do Estado do Rio de Janeiro. 

Nesse estudo percebemos que a reprodução de uma cultura de controle do 

crime associada a convicções, valores e práticas tem sido renovada no que chamou 

de velhos princípios do fazer policial no exercício cotidiano de sua prática, que não 

condizem com a concepção da atividade policial presente no contexto das 

sociedades democráticas contemporâneas. 

A pesquisa em tela foca seus estudos nos currículos; sabe-se, contudo, que a 

implantação da MCN, como instrumento orientador para ações formativas, impactou 

as políticas estaduais de formação policial, em especial, os currículos dos cursos de 

formação, não mais apresentando a grande dicotomia em termos de disciplinas 

                                            
6
 Professora adjunta da Universidade do Rio de Janeiro. Doutora em Sociologia. Realizou pós-

doutorado no Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança (NEVIS) da Universidade de Brasília, 
com experiência na área de Sociologia, atuando principalmente nos temas sobre polícias, formação 
profissional, violência, segurança pública e democracia. 
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pautadas no paradigma repressivo, porém, não se observa de forma efetiva as 

mudanças esperadas no comportamento profissional da polícia. Isto faz ressaltar a 

inquietação posta por Poncioni (2005, p. 588) sobre a etapa inicial da formação:  

 
[...] que faz considerável diferença para a vida profissional do policial, não 
apenas dada a importância da experiência da formação do membro na 
aquisição formal dos valores e normas próprias da profissão e das 
competências e das habilidades para o campo do trabalho. 

Ora, isto parece nos remeter ao que é exigido do formador para dar conta do 

processo de aquisição dos conhecimentos necessários ao desempenho da 

profissão. Ou seja, sua qualificação profissional, consubstanciados numa base do 

modelo profissional que está sendo exigido ao policial no atual contexto da nossa 

sociedade democrática. 

Noutra passagem, Poncioni (2005, p. 592) traz à tona um achado importante 

em torno da formação nas Academias de Polícia, o qual ela chama de 

“descompasso entre o conhecimento adquirido para o desempenho policial nos 

bancos das academias e a realidade na qual se realiza o trabalho cotidiano da 

polícia”. É oportuno afirmar que suas inferências se referem à ideia do treinamento 

policial baseado no paradigma repressivo, ou seja, controle do crime e no estrito 

cumprimento da lei, não adentrando nas questões do formador deste profissional. 

Poncioni (2005) pontua a percepção da fragilidade deste modelo a partir da 

década de 70 e o cenário nacional do novo modelo profissional de polícia, pautado 

no paradigma preventivo/educativo, no qual há ênfase ao nível de educação e 

treinamento preventivo com maior estreitamento entre polícia e comunidade, embora 

não o generalize. 

Outro dado importante dessa pesquisa, mesmo sem maiores inferências, até 

mesmo porque não era seu objetivo, foi constatar que não havia corpo docente 

inteiramente dedicado ao ensino policial. Os professores são, em sua maioria, 

policiais que acumulam a atividade de formador com a da corporação e não são 

remunerados pelo aumento de carga horária, apenas pontua para promoção, sendo 

este o elemento motivador visualizado. Fica, então, uma lacuna instigante, já que a 

profissionalidade do formador aparece mais uma vez como ponto crucial para 

reflexão acerca da formação policial perspectivada pelo novo modelo profissional. 

Poncioni (2005) concluiu que permanece a reprodução do modelo tradicional 

da polícia, com conteúdos pautados no modelo reativo e dirigidos ao confronto. 

Aponta deficiências na área preventiva e de relacionamento com os cidadãos, em 
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termos de preparação dos policiais para o trabalho que lhe será exigido pela 

sociedade. E que isto acaba influenciando entre outras coisas, o próprio treinamento 

e as estratégias policiais, propondo análises mais aprofundadas para superação do 

modelo profissional tradicional e implementação de um novo modelo de polícia 

profissional. 

No final dos seus estudos, Poncioni (2005) também afirma que para 

concretização dessas possibilidades de reforma da polícia é necessário passar por 

alguns eixos de mudanças, tais como: políticas de qualificação profissional; 

programa de modernização; e processos de mudanças estruturais e culturais que 

discutam questões centrais para a polícia. Embora não externe explicitamente no 

seu trabalho, fica claro que o papel dos formadores na formação e qualificação 

profissional do policial será fundamental neste processo, sob risco do fracasso dos 

objetivos pretendidos. 

No segundo texto, continuou nesse debate, contudo, desta feita, indica 

fragilidade na área de ensino e treinamento profissional das polícias, entre elas: 

 
[...] os professores/ instrutores são, em boa parte, policiais da própria 
corporação, que, além de acumular a atividade docente com outras 
atividades próprias ao cargo prioritariamente exercido, não possuem 
necessariamente um preparo específico para o desempenho de suas 
funções (PONCIONI, 2007, p. 26). 
 
 

Diante de toda complexidade agora exigida, também se percebe que os 

velhos princípios não mais se aplicam, assim, em que medida isso altera a 

profissionalidade docente para atuar como formadores, no contexto do paradigma 

preventivo e educativo? 

Nesse quadro, decidimos realizar pesquisa sobre docência no ensino policial 

e encontramos uma dissertação do programa de mestrado em educação da 

Universidade Estadual do Ceará, onde Veras7 (2008) teve como objeto de estudo a 

Docência na Polícia Militar do Ceará - Estado que possui uma aproximação 

significativa com a Universidade na formulação das políticas de formação 

profissional. Investigou a prática pedagógica dos formadores e sua articulação com 

as novas diretrizes de formação para profissionais numa filosofia de segurança 

cidadã, na contribuição para configuração da nova identidade profissional do policial. 

                                            
7
 Oficial da Polícia Militar do Ceará com formação em Pedagogia pela Universidade Estadual do 

Ceará e instrutor da Academia de Polícia Militar General Edgard Facó. 
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Seus resultados demonstraram que os professores militares manifestam a defesa da 

prática pedagógica baseada na transmissão do conhecimento. Quanto aos 

professores civis pesquisados, metade deles também fez a mesma defesa, 

enquanto a outra metade apresentava postura mais aberta ao diálogo e proximidade 

junto aos alunos. Outro dado interessante foi que os docentes formadores detém 

pouca informação a respeito das diretrizes do ensino policial e uma visão ainda 

limitada da nova identidade do profissional de segurança do cidadão. 

Apesar de trazer uma visão dos avanços na formação profissional a partir da 

docência no ensino policial, aponta problemas relacionados à não diferenciação da 

docência no ensino policial para aquela do ensino civil pelos formadores. 

Entendemos que os estudos apresentados deixam evidente a necessidade de 

projetar mais luz ao fenômeno. E isso faz reforçar o interesse em tratar do requerido 

para atuar como formador no ensino policial diante da afirmação do paradigma 

preventivo e educativo.  

Desta feita, para finalizar o estado do conhecimento, faltava realizar busca no 

banco de dados da CAPES, no período considerado, que deu um panorama geral 

dos estudos realizados no âmbito das linhas de pesquisa dos programas de pós-

graduação (stricto sensu) em torno das questões que envolvem a formação policial, 

o ensino policial e a atividade do formador - conhecido na linguagem militar como 

instrutor e tido como docente do ensino policial - constatando o crescente interesse 

com vistas à produção de conhecimento nessa área. 

A primeira pesquisa identificada foi defendida por Balieiro (2003), dissertação 

intitulada "Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem: A Concepção dos 

Professores Civis e Militares da Academia de Polícia Militar Costa Verde", no âmbito 

do Departamento de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso, que tratou 

de um estudo sobre a avaliação do processo de ensino-aprendizagem, como um dos 

elementos básicos do processo educativo. O autor objetivou conhecer as 

concepções que possuem professores civis e militares sobre a avaliação no âmbito 

da formação policial, concluindo que há a presença de concepções de avaliação que 

privilegiam tanto o modelo tradicional quanto o construtivista, indicando a 

necessidade de compreender a avaliação inserida no processo educacional, de 

forma a privilegiar uma aprendizagem significativa e caminhar na direção de uma 

melhoria da formação policial. 
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Ainda nesse ano, Souza (2003) defende a dissertação "O Ensino Policial e a 

Formação de Oficiais na Academia de Polícia Militar do Estado de Goiás" no 

Departamento de Educação da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, trazendo 

um estudo sobre o curso de formação de oficiais no sentido de sugerir mudanças no 

ensino policial militar, assim como na prática pedagógica dos instrutores a fim de 

encontrar caminhos para desenvolver uma proposta de formação de oficiais mais 

humanitária e melhor qualificada, concernente às exigências do mundo 

contemporâneo. Terminou concluindo que as práticas curriculares e o processo 

ensino-aprendizagem hoje desenvolvido pela APMGO, contrariamente ao que 

ocorria durante o regime militar, vêm se centrando mais no aluno e nas suas 

experiências, e reflete as mudanças sócio-políticas no perfil das disciplinas 

ministradas, assumindo caráter mais civil do que militar.  

No ano seguinte, Poncioni (2004) defende seu Doutorado com a Tese 

"Tornar-se policial: a construção da identidade profissional do policial no Estado do 

Rio de Janeiro", na área de Sociologia da Universidade de São Paulo, de quem já 

tratamos anteriormente por meios dos seus artigos publicados.  

Nesse mesmo ano, Alves (2004) propõe a temática "A face oculta do ensino 

policial militar e a formação do jovem policial" no seu mestrado em Educação na 

Universidade Federal do Espírito Santo, com foco no processo de formação do 

policial militar. Tendo como objeto de atenção o currículo prescrito e o currículo em 

ação, detectou que o formal propõe preceitos democráticos, de respeito e proteção 

aos cidadãos, assentados nos direitos humanos, enquanto as redes de relações 

construídas no cotidiano escolar, com base na rígida hierarquia, nas experiências 

arbitrárias, nas práticas autoritárias, sobrepõem-se e terminam por influir 

definitivamente na real formação dos policiais militares. 

Avançando dois anos, Cerqueira (2006), vinculado à Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, defende sua dissertação no departamento de educação com 

o título "A Disciplina Militar em sala de aula: A Relação Pedagógica em uma 

Instituição Formadora de Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo". Nela, 

apresenta-se o processo de formação do Oficial da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, trazendo como tema o 

autoritarismo e a disciplina militar em sala de aula. Discute o abordar os direitos 

humanos e a dignidade da pessoa humana no trato do policial militar com o cidadão 

e o equívoco do autoritarismo na formação do oficial militar, apontando a 
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necessidade de maior aproximação com o mundo universitário e a medição e da 

avaliação do curso como um dos aspectos fundamentais para a melhoria na 

formação policial. 

No ano seguinte, Basílio (2007) defende sua dissertação "O Desafio da 

formação do policial militar do Estado do Rio de Janeiro: Utopia ou realidade 

possível?", no mestrado em administração na Fundação Getúlio Vargas do Estado 

do Rio de Janeiro, a qual já tecemos as considerações anteriormente. 

Chegando ao próximo ano, encontramos na dissertação de Veras (2008) uma 

temática significativa, defendida no departamento de educação da Universidade 

Estadual do Ceará, pois tratou da "Docência na Polícia Militar do Ceará: Curso de 

Formação de Soldado de Fileiras (Turma 2007)". Seu estudo foi também 

apresentado no início dessa subseção. 

Ainda em 2008, no Departamento de Educação da Universidade de Minas 

Gerais, Hamada (2008), na sua dissertação com o tema "Ensino profissional na 

Policia Militar de Minas Gerais: Análise do efeito-professor no curso técnico em 

segurança pública", busca promover uma reflexão sobre estudos relacionados ao 

efeito-professor. E chega à conclusão que a titulação acadêmica e o domínio da 

matéria influenciam pouco no desempenho do professor e destacou que os 

procedimentos detectados em relação à experiência e ao conhecimento dos 

professores pode ser um indicativo de que é preciso ensejar medidas de incentivo à 

permanência dos professores nos centros de ensino por mais tempo, ensejando 

futuros debates acerca de práticas de aprendizado utilizadas pelo corpo docente e 

que a trajetória observada caminha para o desenvolvimento de uma educação 

profissional voltada para segurança pública em Minas Gerais. 

O foco da dissertação de mestrado de Brasius (2008), intitulada "A resiliência 

e a formação do policial militar", defendida no Departamento de Educação da 

Universidade Federal do Paraná, foi a formação do policial militar no Estado do 

Paraná, em termos curriculares, para além da formação técnica, a formação e a 

vivência de valores necessários ao desenvolvimento da resiliência. E enfatiza que 

com a polícia mais próxima da sociedade, a formação do policial militar é fator 

preponderante para que essa relação possa melhorar cotidianamente e de forma 

preventiva. 

Miranda (2008), na sua dissertação intitulada "A formação profissional dos 

Oficiais da primeira turma do Curso de Bacharelado em Segurança Pública e do 
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Cidadão", afeta ao departamento de administração da FGV/RJ, refere-se ao primeiro 

grupo de profissionais que se formou em Bacharelado em Segurança Pública e do 

Cidadão, identificando conteúdo empírico do processo de ensino, e revela a 

importância do ensino superior para os membros da corporação militar do Estado do 

Amazonas, bem como para a Universidade do Estado do Amazonas, de acordo com 

o seu compromisso, que é minimizar conflitos públicos, reafirmando os avanços 

naquele Estado. 

Em mais uma produção desse ano, Luiz (2008) defende sua tese intitulada 

"Ensino Policial Militar", na área de educação ligada à Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, dando destaque à forma como a capacitação profissional de 

policiais militares do Estado de São Paulo pode contribuir para uma melhor 

prestação do serviço de segurança pública. Discute a implantação de um novo 

paradigma com base nos seguintes princípios: formação e qualificação profissional 

continuada, interdisciplinaridade, integração, abrangência e capilaridade, além da 

fundamental atualização permanente. Analisou o processo de se ensinar a ser 

policial, numa perspectiva institucional e de sua legislação, na busca da construção 

de uma segurança e de uma polícia cidadã, acreditando que todo policial militar 

naturalmente pode exceder positivamente seu papel, atuando também como 

educador, no que se refere à prevenção, ressaltando a necessidade de atuação de 

profissionais mais bem qualificados nas Instituições de Formação do profissional de 

segurança pública. 

No ano seguinte, temos a dissertação de Gonçalves (2009) que tratou do 

"Centro de Instrução Militar de Mato Grosso: Processo de criação e desativação do 

Curso de Formação de Oficiais (1952-1960)", defendida no Centro de Educação da 

Universidade Federal do Mato Grosso, trazendo elemento da formação norteada 

com ênfase nas instruções militar e policial influenciadas pelo ensino militar do 

Exército. Realiza um processo de reconstrução histórica da trajetória da criação e 

desativação do Centro, apresentando dificuldades enfrentadas no ensino militar 

pelas condições e estrutura da época. 

Finalizamos esta etapa com as últimas duas produções do ano de 2011. A 

dissertação de Kruger (2011), com o tema "A formação educacional e profissional do 

policial militar do Estado do Paraná: um direito da personalidade", oriundo do Centro 

Universitário Maringá, na área de Direito, estudou como a capacitação desse 

profissional pode contribuir para uma melhor prestação do serviço de segurança 
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pública, a partir da necessidade de se abandonar, no que for necessário, o 

paradigma militarista e implantar um novo paradigma com base nos seguintes 

princípios: formação e qualificação profissional continuada. Priorizou-se a tentativa 

de se compreender o não-investimento na capacitação profissional, revelando uma 

urgente necessidade de se incentivar, investir e valorizar a capacitação profissional, 

buscando uma formação menos endógena e mais humanizadora.  

Por último, a dissertação de Lopes (2011), no Departamento de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais, defendendo a temática "Curso de 

Bacharelado em Ciências Militares: reconstrução do percurso sócio-histórico e 

análise da concepção pedagógica e perspectivas", parte da formação dos oficiais da 

PMMG, como profissionais responsáveis pelo gerenciamento da segurança pública 

do Estado, no panorama de mudança sócio-educacional do final do século XX. 

Conclui apontando os possíveis obstáculos: o processo de socialização à cultura 

militar e suas práticas, a construção da identidade profissional, os valores 

organizacionais, a falta de capacitação técnica dos policiais que trabalham com a 

Educação de PM, a falta de um corpo permanente de professores. 

Dessa forma, identificamos 14 (catorze) pesquisas cujo eixo tratava de um 

dos elementos considerados: docência, ensino e formação policial. Observamos que 

02 (duas) são estudos de doutoramento e 12 (doze) de mestrado, sendo 10 (dez) na 

área de educação e 04 (quatro) em áreas afins; denotamos o interesse dos Centros 

de Educação em contribuir nesse debate no sentido de produzir conhecimento numa 

área pouco explorada. 

Essas produções, ao mesmo tempo em que indicam a preocupação da 

comunidade científica com a produção de conhecimento nessa área social de 

grande relevância na atualidade, denotam caminhos específicos para avançar no 

olhar sobre esse objeto: a formação policial.  

Também fica evidenciada a diversidade da produção de conhecimento no 

âmbito nacional, projetando ainda mais relevância desse trabalho de pesquisa que 

reside no olhar teórico sobre o formador que atua como docente no ensino policial a 

partir da categoria profissionalidade docente. 

Nesse sentido, esse reconhecimento da docência no ensino policial, ao 

mesmo tempo em que reforça o status de profissional de segurança pública, 

evidencia a exigência de um corpo complexo de conhecimento para o exercício da 
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profissão policial e, consequentemente, o reconhecimento de uma profissionalidade 

docente no sentido de que ensinar não se reduz à mera transmissão. 

Reside nesse ponto nossa questão de partida: no contexto de superação do 

paradigma repressivo e afirmação do paradigma preventivo/educativo, qual a 

profissionalidade docente requerida para atuar na formação policial na 

ACIDES? 

Assim, tomamos como objetivo geral desta pesquisa caracterizar elementos 

estruturantes da profissionalidade docente requerida para atuar na formação policial 

na ACIDES no contexto das exigências do paradigma preventivo/educativo.  

Para conseguir dar conta do geral, definimos como objetivos específicos: 

Identificar concepções de formador na formação policial no contexto da ACIDES; 

Identificar elementos estruturantes da profissionalidade de formadores da ACIDES 

na sua relação com caracterizadores da profissionalidade docente; Identificar 

desafios enfrentados por formadores da ACIDES para dar conta da formação policial 

perspectivada no paradigma preventivo/educativo; Identificar possibilidades de 

(re)configuração da profissionalidade docente de formadores da ACIDES na 

perspectiva de afirmação do paradigma preventivo/educativo. 

Por fim, centrar esforços na caracterização dos elementos estruturantes da 

profissionalidade docente do formador desse profissional, no contexto da mudança 

paradigmática, denota uma preocupação com as ações daquele que representa, na 

formação policial, o docente do ensino policial, aclamado nas emergentes pesquisas 

acadêmicas.  

 

1.3 Organização do trabalho 

 

É no quadro dessa compreensão que organizamos este trabalho, para além 

desta seção, em mais quatro seções e uma parte de considerações finais.  

Na segunda seção, contextualizaremos a temática tecendo considerações da 

formação policial diante da transição paradigmática na segurança pública, do 

movimento da instrução militar ao ensino policial e as transformações na Academia 

responsável pela formação policial, trazendo à tona a questão do formador.  

Na terceira seção, trataremos da docência no ensino policial a partir da 

pertinência do debate em torno da profissionalidade docente na apropriação do 

objeto de estudo e no propósito da investigação. 
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É na quarta seção que apresentaremos o esboço do percurso metodológico 

escolhido para dar conta da pretensa investigação e indicaremos os instrumentos de 

coleta e análise dos dados e o perfil dos sujeitos da pesquisa. 

Dedicaremos a última seção às análises dos resultados, onde serão tratados 

e discutidos os achados da pesquisa. Neste, buscamos responder à questão 

levantada nessa introdução, com ênfase no objeto e nos objetivos propostos. 

Finalizamos com as considerações finais, a título de conclusão da pesquisa, 

onde esperamos contribuir para reafirmar a inserção da temática no Núcleo de 

Formação de Professores e Prática Pedagógica, a partir das especificidades 

apontadas pelo debate acerca da profissionalidade docente do formador no ensino 

policial. Além disso, esperamos contribuir para o investimento de novas pesquisas 

nessa área, no sentido de clarificar ou apontar outras questões relativas à formação 

desse formador do profissional de segurança pública frente à transição 

paradigmática que vem respaldando o trabalho da polícia. 
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2 FORMAÇÃO POLICIAL NO CONTEXTO DE UMA TRANSIÇÃO 

PARADIGMÁTICA: EXIGÊNCIAS POSTAS AO FORMADOR NO ENSINO 

POLICIAL 

 

Partindo da premissa que o atual cenário da segurança pública denota a 

imprescindível necessidade de promover estudos e pesquisas em torno dessa 

temática, a afirmação de um novo paradigma para segurança pública vai incidir 

diretamente na política de formação do policial implicando uma transformação que 

vai desembocar no formador. 

Essa segunda seção dedicaremos à contextualização dessas importantes 

questões em torno de uma formação policial como profissional de segurança 

pública, na intenção de situar o leitor e entender o sentido do aprimoramento da 

atividade policial e elevar seu status profissional frente aos novos paradigmas postos 

à segurança pública.  

Tudo isso não parece ter sentido sem rever questões relacionadas à 

profissionalidade exigida ao formador, sob pena de ficarem fragilizados na sua 

operacionalização; alinharemos o debate com as perspectivas teóricas recentes no 

esforço de compreender a profissionalidade docente e seus elementos 

estruturantes. 

 

2.1 Formação Policial no contexto de uma transição paradigmática  

 

É visível que a sociedade brasileira clama por respostas imediatas às 

demandas e pressões para melhoria da segurança pública no país. E esse tem sido 

o eixo condutor para diversas pesquisas na área, com apresentação de diversos 

indicadores e reflexões, muitas vezes de amplitudes diversas para a área de 

segurança pública, em especial, para as organizações policiais. Contudo, sem a 

realização de um amplo e sistemático debate sobre os modelos policiais 

profissionais e as estratégias necessárias à construção e à mediação de 

conhecimentos, valores e comportamentos para nortear uma significativa reforma na 

maneira de atuação dos profissionais da polícia, essa tarefa para ser mais árdua. 

Como não se pode trabalhar num modelo cujos valores morais e éticos já se 

transformaram e a vida social tornou-se cada vez mais complexa, a segurança 
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pública não pode caminhar em desarmonia com os interesses da sociedade, o que 

parece consolidar uma nova ordem paradigmática. 

Kuhn (1988) popularizou o termo paradigma, apresentando noções de 

paradigma em diferentes abrangências e amplitudes, demonstrando para a 

comunidade científica da época que as nossas verdades, por mais sofisticadas que 

sejam, são sempre posições, ideias e procedimentos de verificação de 

conhecimento, compartilhados num contexto historicamente datado, numa 

determinada época. Assim, entender-se-á, nesta pesquisa, por paradigma, um 

modelo ou padrão de comportamento e concepção de atuação policial compartilhado 

por seus membros, num determinado contexto histórico. 

Na literatura encontraremos diversas denominações do modelo atribuído à 

polícia tradicional, desde burocrático-militar até o da aplicação da lei ou law 

enforcement, contudo, todos eles são afetos ao conhecido paradigma repressivo 

de atuação da polícia, ao qual se pretende superar. Enquanto as novas 

denominações que surgem para caracterizar esta nova polícia seguem-se desde 

polícia comunitária até polícia cidadã, as quais são atinentes ao que conhecemos 

por paradigma preventivo e educativo de atuação da polícia, ao qual se pretende 

afirmar no novo contexto social. 

 Esse movimento de mudanças é cada vez mais comum na sociedade em 

constante transformação, onde seus paradigmas começam a serem quebrados 

movidos por novos objetivos sociais. Tratando do paradigma emergente, Santos 

(2010, p. 36) vai nos dizer que "A configuração do paradigma que se anuncia no 

horizonte só pode obter-se por via especulativa". E, nesse quadro, é importante 

ressaltar que tudo aquilo que se apresenta como novo ou diferente acaba causando 

desestabilização, tanto no individual como no coletivo, já que envolve uma 

(re)configuração de crenças, valores e atitudes. 

 Na educação, sabemos da preocupação de alicerçar uma prática docente de 

forma a atender às demandas do paradigma emergente. E concordamos com 

Behrens (2003, p. 27) quando afirma que “a passagem para um novo paradigma não 

é abrupta e nem radical. É um processo que vai crescendo, se construindo e se 

legitimando”. É no cenário de uma transição paradigmática que trataremos das 

novas exigências que se apresentam ao formador - aquele que exerce a função de 

ensinar - no processo de formação policial.  

 



 35 

2.1.1 Paradigma Repressivo: situando o caráter do formador 

 

O modelo repressivo caracteriza-se por pautar as ações policiais na visão 

estritamente legalista e focada no combate à criminalidade, avaliados pela 

quantidade de prisões e detenções; seu caráter é majoritariamente punitivo. Neste 

modelo, a polícia concentra suas ações por acionamento do seu serviço em 

resposta ao cometimento de delito, seja por informação da vítima, de terceiros ou 

por iniciativa própria de reação ao cometimento de delitos. 

A reflexão de Bayley (2002, p. 236) em torno dessa preocupação exclusiva 

com a repressão aponta que “a especialização no combate ao crime pode torná-lo 

ainda pior por ignorar não apenas a prevenção eficaz de crimes como também a 

cooperação da população.” Destaca que a otimização do trabalho da polícia passa 

pelo processo educativo e de interação social, numa relação de proximidade com 

sua própria comunidade. 

Para Goldstein (2003), o modelo de polícia orientado para repressão não é 

mais eficiente na resolução dos problemas sociais; isto requer uma mudança no 

trabalho policial, em sua estrutura e formação dos seus profissionais. Embora 

reconheça que o controle do crime é função da polícia, mas deve se pensar noutra 

ênfase: um modelo preventivo orientado para resolução do problema da insegurança 

pública. 

Nesta linha de entendimento, Rolim (2006) discute este modelo à luz da 

reatividade, sendo mais uma maneira de caracterizar este modelo, agora como 

reativo, demonstrando que o aumento da criminalidade faz com que a busca pelo 

controle da criminalidade transforme-se numa guerra contra o crime e torna a polícia 

ineficaz. Neste mesmo sentido, Sapori (2007) sugere adoção de políticas públicas 

para preparar a polícia de forma a equilibrar suas ações, já que este modelo não 

mais dá conta da diminuição da violência e criminalidade. 

Essa visão de segurança pública, pautada na reação ou repressão, contraria 

o próprio disposto na Carta Magna onde se prevê um Estado Democrático de Direito 

que visa, entre outras, a proteção da sociedade em termos de direitos e garantias 

fundamentais. Isto porque, segundo a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1997), 

em seu Art. 1º, o Estado Democrático de Direito tem como fundamento a soberania, 

a cidadania, a dignidade humana e os valores sociais. 
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Esse texto constitucional exige transformações efetivas nas organizações 

policiais, como se pode observar no seu Artigo 144, onde se encontra a 

caracterização da função policial com vistas à segurança pública, que inclui a Polícia 

Militar entre os órgãos públicos responsáveis pela preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio do policiamento ostensivo e 

preventivo. É interessante notar que, ao final, subordina as polícias ao poder público 

estadual, delegando, por lei, a organização e o funcionamento dos órgãos de 

segurança pública, de forma tal que garanta a eficiência de suas atividades.  

Nesse contexto, essa visão da função policial enfrenta o desafio de superar a 

visão do modelo repressivo adotado nas organizações policiais que tem origens nas 

suas bases estruturais baseada na proteção do Estado, o que foi observado por 

Bayley (2006), e que influenciam diretamente na atuação das polícias e na 

concepção formativa vigente de segurança pública do país, ou seja, um modelo 

cujas características básicas revelam uma gestão com centralização burocrática e 

viés militar que, na atual situação de crise da segurança pública, pela sua 

formalidade e impessoalidade, terminam por distanciar da expectativa de 

atendimento aos anseios populares e não garantem a isenção na prestação de 

serviços. 

Para que esta transformação se concretize, segundo Muniz (2001), é preciso 

uma mudança de paradigma, de um modelo repressivo, que parece não respeitar os 

valores de cidadania, para um modelo mais efetivo de caráter preventivo, como 

garantia futura desse Estado Democrático.  

A necessidade de superação do modelo repressivo é evidenciada diante das 

novas demandas e transformações sociais que desafiam os profissionais de 

segurança pública com novas situações a serem enfrentadas, impondo à polícia o 

rompimento com o paradigma repressivo. Isto porque, conforme os autores acima 

referenciados, conter o crescimento da insegurança pública exige a elaboração de 

políticas de segurança pública que respondam mais preventivamente, ou seja, com 

menos repressão, diante da complexidade dos atuais problemas sociais, 

estabelecendo como o grande desafio de toda sociedade democrática, em termos 

de segurança e bem estar. 

Além disso, fica claro que o avanço da criminalidade é um fenômeno 

complexo e que se relaciona com outros fenômenos sociais, o que dificulta a 
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resolução deste grave problema social, fortalecendo a necessidade de se promover 

a afirmação de um novo paradigma na segurança pública. 

No olhar de Muniz (2001, p. 3) "os requisitos da legalidade e da legitimidade 

não é uma simples atribuição que pode ser hoje equacionada tão somente com as 

técnicas tradicionais de adestramento militar". Nesse contexto, a figura do formador 

assume as características transmissivas da cultura militar e doutrina de ação policial, 

sendo elemento central da instrução militar, focada no repasse das informações. 

 

2.1.2 Paradigma Preventivo: indicando o caráter do formador 

 

A partir dos anos 70, os estudos sobre as atividades policiais recebem mais 

atenção, motivados pelo crescimento dos níveis de violência. Contudo, é a partir do 

século XXI, com as altas taxas de criminalidade aliadas à insatisfação social com o 

desempenho da polícia, que os estudos ganham mais força. É notória a necessidade 

de reflexão acerca das transformações requeridas nas ações da polícia para 

retomada do alcance dos seus objetivos e atendimento das atuais demandas sociais 

por segurança pública. 

Os estudos de Bayley8 (2006), no âmbito de sua especialidade em justiça 

criminal internacional com foco no policiamento, demonstraram, de forma geral, a 

necessidade de se tratar da reforma democrática da polícia9 e das estratégias de 

prevenção ao crime, por meio de programa de treinamento e doutrina de paz. Além 

disso, que este movimento se caracteriza pela cooperação internacional. 

Trazendo a discussão sobre o que faz a polícia, o pesquisador francês 

Monjardet (2003) levanta a reflexão em torno da premissa de que as atividades 

policiais devem se voltar para serviço dos valores da sociedade democrática, 

defendendo que toda ação policial seja mediatizada na sociedade na construção 

permanente da ordem social democrática. 

                                            
8
 Professor da Escola de Justiça Criminal da Universidade de New York, cuja pesquisa em foco 

envolveu os principais países, tais como Japão, Canadá, Estados Unidos e Grã-Bretanha, nos anos 
de 1995 e 1999, tornando-se referência internacional na área de pesquisa sobre a polícia. 

9
 A polícia democrática foi tomada pela comunidade internacional na Bosnia-Herzegovina em 1996, 

com a publicação do The commissioner’s guidance for democratic policing in the Federation of 
Bosnia-Herzegovina – Manual do comissário para a polícia democrática na Federação da Bósnia-
Herzegovina (UNMIBH, 1996). Esse manual elaborava um plano para a criação do serviço de 
polícia que pudesse atender aos sete princípios básicos da atividade policial – agir dentro da lei; ser 
regulado por um código de conduta profissional; proteger a vida, reduzindo o uso da força; prestar 
contas à população; proteger a vida e o patrimônio, por meio da prevenção do crime de modo pró-
ativo; salvaguardar os direitos humanos e a dignidade; e agir de modo não-discriminatório. 
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Goldstein (2003) tem contribuído com pesquisas e discussões sobre os 

elementos que estão envolvidos na educação de policiais, demonstrando, através de 

pesquisas nos Estados Unidos que, por um lado, a educação superior tem sido cada 

vez mais requerida nas sociedades livres. Isto porque se torna elemento 

fundamental para uma nova formação dos policiais por ser apresentado como 

diferenciador qualitativo para a atuação dos agentes de segurança pública. O fato é 

que a função policial tem permanecido estigmatizada, sendo vista como uma 

atividade profissional menos qualificada. 

Esses estudos indicam um limite no controle e na prevenção do crime, pelo 

fato da ação policial se limitar a aplicar a lei de forma repressiva, defendendo que a 

polícia deve proceder enquanto atividade profissional que venha a fortalecer os 

laços com a comunidade e prevenir os crimes. No seu ensaio, Tonry e Morris (2003) 

acrescentam que as atividades policiais devem englobar a preservação da paz, 

garantindo segurança às pessoas, seus direitos e sua propriedade.  

No Brasil, este debate ganha mais espaço a partir da década de 90, pós-

constituinte de 1988 com Estado Democrático de Direito, entrando no século XXI 

com muita pertinência. 

Balestreri (2003) - estudioso da área de Segurança Pública e ex-Secretário da 

SENASP - e Muniz (2001) - pesquisadora do Estado do Rio de Janeiro - apontam 

para a caracterização do policial como agente de segurança pública, como atributos 

de ouvidor social, tratando da perspectiva de afirmação de um novo paradigma de 

segurança pública. Numa passagem de sua obra sobre a polícia e os direitos 

humanos, Balestreri (2003, p. 14) entende o policial como um legítimo educador por 

meios de suas atitudes e comportamentos, afirmando que 

 
É por esse caminho, da busca de paradigmas novos no campo a formação 
do agente, que gostaria de fazer um primeiro bloco de afirmações: na 
qualificação da prestação de qualquer tipo de serviço, a qualificação do 
servidor tem primazia, antecedendo e transcendendo até mesmo as 
condições objetivas que se lhe oferecem para trabalhar. 
 
 

Esse caráter educativo da ação policial não deixará de ter o controle e o 

combate à criminalidade como objetivo principal de atuação. A ação educativa reside 

no fato do policial reorientar suas atividades de policiamento, aumentando sua 

responsabilidade frente à sociedade, na busca de oportunidades e possibilidades de 
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prevenção – através de uma interação maior com a sociedade, procedendo a 

políticas e ações focadas em prevenir e coibir os cometimentos de ilícitos.  

É importante notar que a afirmação do paradigma preventivo exige um novo 

enfoque da atuação policial, e, consequentemente, da formação profissional cujo 

papel apresenta-se como decisivo neste momento transformativo. Já que a criação 

de uma estrutura organizacional capaz de permitir maior integração social para 

resolução dos problemas da insegurança pública requer mudanças na forma de agir, 

ser e atuar do policial, voltada para aprimoramento de suas ações policiais e, assim, 

dar conta de sua missão constitucional: a prevenção dos delitos. 

Tudo isso parece consolidar a necessidade de romper com senso comum e 

desenvolver novos conhecimentos científicos capazes de iluminar este fenômeno da 

segurança pública na tentativa de suscitar reflexões sobre uma formação 

profissional da polícia. Isso na busca dessas formas mais democráticas de 

intervenção social, que sejam mais efetivas na prevenção da violência e 

criminalidade, de forma educativa, já que a atuação da polícia no paradigma 

preventivo baseia-se no conhecimento de todo contexto social de sua ação. 

A esse respeito percebem-se novas perspectivas de enfoque ou novo modo 

de atuação policial, como por exemplo, o Grupamento de Policiamento em Áreas 

Especiais (GPAE) e as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), adotado no Rio de 

Janeiro, na comunidade de morros da Zona Sul e do Fica Vivo, em Belo Horizonte, 

cuja participação ativa da população e os estudos sociais do problema são eixos 

centrais. Suas premissas básicas baseiam-se no paradigma preventivo, pois é 

centrado na atuação preventiva e educativa da polícia, deixando claro que a 

repressão pode ser consequência da ação preventiva, ou seja, não implica em 

excludência de competência.  

O eixo base da estratégia policial consiste na compreensão de que precisa da 

legitimação social para validar suas ações policiais, seja pelo uso da força nas suas 

atividades seja pela natureza de suas atribuições legais. Esta necessidade 

indiscutível no Estado Democrático de Direito parece vincular novas atitudes a 

serem desenvolvidas pelos policiais desde sua formação, no sentido de dar novos 

rumos que obriguem o alinhamento ao objetivo almejado pela sociedade, que é a 

segurança de todos e exercício pleno dos seus direitos. 

Transformar para que o policial realize uma leitura crítica do cenário social de 

sua atuação é missão indiscutivelmente educativa, para, daí, adotar procedimentos 
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e postura profissional no intuito de solucionar o problema da insegurança pública. 

Para isto significará assumir uma formação profissional num modelo de atuação em 

afirmação na sociedade atual, fazendo com que a ação do policial seja percebida 

como imprescindível para o bem-estar público, em defesa da sociedade e não só do 

Estado.  

Proporcionar estas mudanças na formação policial, transportando-a para uma 

base mais profissional, é reconhecer que o momento atual requer transformações 

significativas, entendidas como indispensáveis para rever este processo formativo, 

agora pautado no paradigma preventivo/educativo.  

Se pensarmos a formação do policial dentro do eixo profissional e 

considerarmos a dimensão dos desafios postos pela sociedade, entenderemos 

melhor os escritos de Balestreri (2003, p. 29) quando afirma que "as transformações 

têm que passar pela educação. Não se muda um país sem educar as pessoas". Esta 

exigência parece sinalizar algo, então, é preciso estudar mais os impactos desta 

transformação.  

As posições assumidas na literatura levam à reflexão acerca da atuação da 

polícia, a qual deve passar necessariamente por uma reforma na academia de 

formação profissional das polícias, desprendendo-se de valores tradicionais e 

autoritários oriundos do paradigma repressivo ainda transmitido nos atuais 

processos de formação. Nesse contexto, entre outros aspectos, consideramos 

oportuno trazer o debate para o âmbito da profissionalidade docente no contexto 

desta transição paradigmática impulsionado pelas novas exigências sociais em 

termos de atuação do formador do profissional policial.  

Muniz (2001, p. 02) aponta para o movimento de mudança interna nessa 

perspectiva quando afirma 

 
que os cidadãos não estão sozinhos quando reivindicam transformações 
substantivas no ensino policial. Segmentos expressivos das próprias 
polícias ostensivas, particularmente as novas gerações de oficiais das 
Polícias Militares que ingressaram em suas corporações nos últimos vinte 
anos, também têm ajudado a engrossar o coro pela reforma policial, em 
especial, as mudanças na sua formação profissional. 
 
 

Nesse novo contexto, à figura do formador são exigidas características 

docentes, em termos de transformadora dos conhecimentos das mais diversas áreas 

e da dinâmica da atividade profissional no contexto de sua ação policial, tendo como 
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elemento central o ensino na Polícia Militar, focada na mediação desse complexo 

conhecimento profissional. 

 

2.2 Da instrução militar ao ensino policial  

 

Contextualizando o caso específico da formação dos Oficiais da PMPE, vale 

ressaltar que o ato de ensinar na formação policial começa a se estruturar 

efetivamente a partir da criação da Academia de Policia Militar do Paudalho (APMP), 

embora ainda dentro da perspectiva de instrução militar. Para entender um pouco 

desse movimento é preciso resgatar seu contexto histórico. 

 

2.2.1 Contextualizando a partir dos princípios da instrução militar 

 

A PMPE foi criada através de Decreto Imperial, datado de 11 de junho de 

1825, firmado pelo Imperador D. Pedro I, que criou, na então Província de 

Pernambuco, um corpo de Polícia, este convindo para a tranquilidade e segurança 

pública da cidade do Recife. Esse Corpo de Polícia era composto de um efetivo 

inicial de 320 homens e constituído um Estado-Maior, uma Companhia de Cavalaria 

e duas de Infantaria. 

Dentre suas denominações históricas, destacamos a de Corpo de Polícia do 

Recife, oriunda do decreto Imperial, a de Brigada Militar de Pernambuco, 

estabelecida pela Lei nº 473, de 28 de junho de 1900 e a de Polícia Militar de 

Pernambuco, contida no Decreto de 1º de janeiro de 1947. 

Para descrever, a partir daí, o evolução histórica da formação policial, do 

cenário de segurança nacional ao contexto da segurança pública, é importante 

relembrar que essa época coincide com o Governo Militar, onde se estabelecem em 

forma de instrumentos os famosos Planos de Desenvolvimento. 

No campo da instrução militar, a responsabilidade era da Inspetoria Geral das 

Polícias Militares que tomava parte desse cenário, regulada pelo Decreto-Lei n° 317, 

de 13 de março de 1967, fruto do contexto de controle e fiscalização das polícias 

militares, inclusive do direcionamento de suas instruções e formações enquanto 

forças auxiliares e subordinadas ao Exército Brasileiro. 

Em 1971, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n° 5692/71 que 

determinava que o ensino militar tivesse regulamentação própria. Ainda nesse 
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cenário, em 1983, o Decreto-Lei n° 88.777, de 30 de setembro (BRASIL, 1983), 

conhecido como R-200, trazia uma orientação para o ensino e a instrução das forças 

militares, incluindo o adestramento dos Corpos de Bombeiros. 

Com a promulgação da Constituição Federal (CF) de 1988, as Polícias 

Militares passaram a ser subordinadas aos Estados da Federação, desvinculando o 

processo de ensino e instrução do Exército Brasileiro. Assim, era de supor que as 

ações formativas aderissem ao contexto de segurança pública, passando a se 

orientar para o atendimento das demandas da sociedade, desafios de um Estado 

Democrático de Direito e, por sua vez, a imperiosa necessidade de inserção dos 

Direitos Humanos nas atividades policiais. 

Entretanto, somente depois de mais dez anos da promulgação da Carta 

Magna de 1988 - instrumento normativo responsável pela institucionalização da 

segurança pública - iniciou-se um movimento de mudança a partir de um Plano 

Nacional de Segurança. Nas palavras de Soares (2007), nascia diante do cenário de 

violência instalado, com números alarmantes de criminalidade e a insatisfação 

estampada na sociedade diante de cenas como a do ônibus 17410, oportunidade em 

que os Secretários Nacionais de Segurança gestavam, lentamente, um plano 

nacional para segurança pública. Diga-se de passagem que, ainda sim, decisões 

importantes foram tomadas naquela época, no sentido de fortalecer sua construção, 

como a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. 

Com o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP) iniciado em junho de 

2000 e finalizado em 2001, foram dados os primeiros passos voltados para a 

tentativa de fortalecimento da relação dos Direitos Humanos com as atividades 

policiais, ampliando as relações comunitárias e impondo a necessidade de buscar a 

integração dos Órgãos de Segurança Pública. 

 Em 2003, o Governo Federal consolida a SENASP como responsável por 

promover a qualificação, a padronização e a integração das ações executadas pelas 

instituições policiais de todo o país. Ressaltamos que esse contexto é caracterizado 

pela manutenção da autonomia das Organizações, mas como um Órgão 

responsável por idealizar, planejar e executar uma política de implantação e 

                                            
10 Famoso seqüestro do ônibus 174, ocorrido no Jardim Botânico-RJ, coração da Zona Sul carioca, 

realizado por um jovem sobrevivente da chacina da Candelária, cujas transmissões ao vivo trouxeram 
perplexidade ao país, transformando todos em testemunha inerte da tragédia que terminou com a 
morte de uma refém e do sequestrador, numa ação policial considerada desastrada por especialistas 
em segurança pública. 
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institucionalização do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), com vista à 

realização de uma gestão integrada e à estruturação de um ensino policial. 

 Tudo isso era visto no âmbito da implantação do SUSP como "condição para 

consolidarmos a democratização do sistema político brasileiro e a implantação de 

uma segurança cidadã" (BRASIL, 2007, p. 8). E, dessa forma, tornaria possível uma 

integração mais ampla e sistêmica dos Órgãos de Segurança Pública, na busca de 

uma segurança mais humana e global, exigindo um processo de ensino mais 

complexo, diante da nova função social do policial, enquanto profissional de 

segurança pública no mundo contemporâneo. 

 Assim, dentre muitas ações da SENASP, estava prevista a implementação de 

uma matriz curricular para a formação em segurança pública. E, através do SUSP, 

realizar um processo de integração das instituições de ensino policial.  

  

2.2.2 Emergindo um novo perfil de profissional para segurança pública 

 

A perspectiva da nova forma de atuação policial consolida-se a partir do 

reconhecimento das características da sociedade contemporânea, numa 

compreensão do Estado Democrático de Direito e da exigência de uma visão 

sistêmica sobre os problemas sociais. Fundamentalmente, é a afirmação de seu 

papel enquanto profissional da área de segurança pública. 

Assim, resumidamente, e considerando o contido na Classificação Brasileira 

de Ocupações (CBO), dentro do contexto de suas atribuições e atividades policiais 

de Oficial da PMPE, consta que esse profissional deverá estar preparado para: 

comandar pelotões e companhias de Polícia Militar; coordenar serviços 

operacionais; atuar nas ações de prevenção e repressão qualificada à criminalidade 

e à violência, em especial, aos crimes letais e intencionais; planejar atividades 

operacionais e administrativas relativas a recursos humanos, financeiros e logísticos; 

atuar como Polícia Judiciária Militar; desenvolver processos e procedimentos 

administrativos disciplinares; promover estudos técnicos e pesquisa policial militar; 

desenvolver atividades de ensino e instrução, bem como cuidar das informações e 

da comunicação social da Polícia Militar de Pernambuco. 

Tudo isso numa perspectiva de desenvolvimento profissional que leve o futuro 

oficial a expandir sua capacidade de comunicação, negociação e resolução de 

problemas complexos, sua habilidade para administrar o uso da força, sua 
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habilidade para gerenciar informações, serviços e crise, sua capacidade de aprender 

a aprender, seu preparo para lidar com a complexidade, o risco e a incerteza 

(BRASIL, 2000, 2001). 

Assim, o ensino policial deve ser pautado nos princípios do paradigma da 

complexidade, contemplado os três eixos de formação policial: legal, ético e técnico, 

focado nas competências e habilidades, mobilizando saberes para atuar como 

profissional crítico/reflexivo, consolidado numa prática de ensino problematizadora 

(BRASIL, 2003, 2006, 2009). 

Evidentemente, tudo isso se apresenta diante do desafio de formar esses 

profissionais numa condição em que sejam capazes de lidar com as mudanças 

sociais, como também atuem nas mais diversas formas de criminalidade e violência, 

com vistas a garantir integridade e qualidade de vida das pessoas. 

Ora, os princípios postos para implantação e execução da matriz curricular 

envolvem a compreensão e a valorização das diferenças (Direitos Humanos e 

Cidadania; flexibilidade, diversificação e transformação; interdisciplinaridade, 

transversalidade e reconstrução democrática de saberes; valorização do 

conhecimento anterior; valorização da realidade e da integração dos órgãos 

operativos) (BRASIL, 2006). 

Além do alinhamento das ações formativas com essas políticas nacionais, em 

especial a matriz curricular, com o advento da publicação da Lei complementar n° 

108, datada de 14 de maio de 2008, os próximos interessados em ingressar na 

carreira de Oficial da Polícia Militar deverão ser possuidores, obrigatoriamente, de 

diploma de curso superior, concluído em Instituição de Ensino Superior (IES), 

reconhecido nos moldes da legislação federal. E aqui se fortalece o debate 

concebido nos estudos de Goldstein (2003), que discutem acerca das possibilidades 

de desenvolvimento de novas lideranças ligadas à educação superior, na busca de 

melhorias no campo das atividades de planejamento das ações de policiamento 

desenvolvido pelo aparelho policial. 

Com essas medidas e perspectivas apontadas, emerge um novo perfil de 

profissional a ser formado nas Academias, aliado às novas exigências postas pela 

sociedade contemporânea, impondo novos desafios ao formador desse profissional 

de segurança pública. 
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2.2.3 O fortalecimento de um ensino policial 

 

Nos termos do ensino policial, os documentos para orientação da estrutura 

curricular para formação policial têm origem nas bases curriculares para Formação 

dos Profissionais da Área Segurança do Cidadão (BRASIL, 2000), quando do projeto 

implementado pelo Ministério da Justiça e apoiado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Controle Internacional de Drogas, prevendo em suas especificações a 

identificação das necessidades de formação, aperfeiçoamento e especialização de 

pessoal das polícias federais e estaduais, além de proposta de compatibilização dos 

currículos, visando garantir o princípio de equidade dos conhecimentos e a 

modernização de um ensino policial.  

Como dissemos anteriormente, a análise das organizações policiais apontava 

para a necessidade de mudança na formação desses profissionais, mediante os 

seguintes elementos norteadores: 

 
- Redefinição de um perfil desejado para a orientar a formação do 
profissional da área de segurança do cidadão e, consequentemente, o 
delineamento dos cursos, bem como a composição das grades curriculares, 
dos conteúdos disciplinares e de instrumentos e técnicas de ensino e 
avaliação; 
- elaboração de novos currículos para os cursos de formação dos 
profissionais da área de segurança do cidadão, que compatibilizem as 
necessidades das polícias da União e dos Estados, abrangendo: a 
necessidade de integração, técnicas mais eficazes de repressão e 
prevenção, o policiamento voltado para a relação polícia/comunidade, o 
exercício de valores morais e éticos e o fortalecimento dos Direitos 
Humanos; 
- implantação de uma estrutura de ensino que valorize o aprendiz e os 
processos de aprendizagem, dando ênfase à dimensão atitudinal, por meio 
de atividades coletivas e técnicas de ensino que dinamizem o ato de 
aprender (BRASIL, 2000, p. 6). 
 
 

Essas passagens documentais indicam as novas perspectivas na atuação dos 

aparelhos policiais originadas na Constituição Federal e perspectivadas com a 

criação da SENASP. Evidencia também esse campo do ensino policial como 

elemento condutor para formação das polícias a nível estadual e federal. Por esse 

motivo, aqui tratamos o ensino atinente à formação policial do Oficial da PMPE sob a 

ótica do ensino policial e não policial militar. 

Nessa primeira base curricular já se apontava para uma abordagem que 

privilegiasse o processo de aprendizagem a partir de dimensões do conhecimento, 

apontando para categorias de conteúdo, como observamos no quadro a seguir:  
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QUADRO 1 - Dimensões do Conhecimento para Formação Policial 

Dimensão Conteúdo Referência 

Saber 
Conteudinal 

Conhecimentos sistematizados - conjunto de 
conhecimentos, presentes nas disciplinas curriculares, 
necessários ao desempenho adequado ao exercício da 
função. 

Envolvem conceitos, 
fatos e princípios 

Saber 
Procedimental 

Habilidades Técnica - habilidades necessárias e 
inerentes à aplicação de seus conhecimentos para o 
desempenho apropriado das funções do profissional de 
segurança; 

Habilidades Administrativas - habilidades 
administrativa e gerencial para o adequado exercício 
de suas funções; 

Habilidades Interpessoais - habilidades de 
relacionamento com «sua clientela», a saber, a 
população em geral bem como de convivência com os 
companheiros de corporação com seu ambiente social;  

Habilidades Políticas - habilidades associativas, o 
espírito de grupo e/ou corporativo bem como de 
integração e associação com o público - alvo de sua 
ação profissional, ou seja, a população em geral; 

Habilidades Conceituais - habilidades que requerem 
o raciocínio lógico abstrato. 

Envolvem os 
processos e métodos 
de ações ordenadas 

para atingir uma meta 

Saber 
Atitudinal 

Valores que norteiem as atitudes individuais e coletivas 
compatíveis para o desempenho de sua missão. 

Envolvem a 
abordagem de valores, 
normas e atitudes que 

concorrem para um 
Processo de Tomada 
de Decisão assertivo. 

Fonte: Bases Curriculares para Formação dos Profissionais da Área Segurança do Cidadão, 2000. 

 

Posteriormente é que surge a MCN, apresentada em 2003, num amplo 

Seminário Nacional sobre Segurança Pública, que tinha por objetivo divulgar e 

estimular ações formativas no âmbito do SUSP. A MCN sofreu sua primeira revisão 

em 2005, quando foram agregados ao trabalho realizado pela SENASP outros dois 

documentos: diretrizes pedagógicas para as atividades formativas dos profissionais 

da área de segurança pública - um conjunto de orientações para o planejamento, 

acompanhamento e avaliação das ações formativas - e a malha curricular - um 

núcleo comum composto por disciplinas que congregam conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais - cujo objetivo é garantir a unidade de pensamento e 

ação dos profissionais da área de Segurança Pública.  

Sobre a MCN, é importante destacar que, além de ter sido alvo de estudo 

detalhado por uma Coordenação Geral de Ensino, composta por profissionais das 

áreas de segurança pública e ensino superior, tendo como principal objetivo servir 
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de referencial teórico-metodológico, composto por disciplinas cujos conteúdos 

congregam os aspectos conceituais, procedimentais e atitudinais, o núcleo comum 

da MCN tem como objetivo precípuo garantir uma unidade de pensamento e ação 

dos profissionais de segurança pública que serão formados pelas Academias e 

Centros de Ensino dos Órgãos de segurança pública de todo o Brasil. 

É importante notar que essa relação entre os integrantes da Segurança 

Pública e os profissionais da área de ensino superior foi reportada como relevante, 

como se viu nas experiências de sucesso trazidas por Goldstein (2003, p. 349), “[...] 

faculdades e universidades criaram programas de estudo para o pessoal da polícia, 

e neles se matricularam milhares de policiais que aspiravam a uma carreira no 

policiamento”. Essa proximidade possibilita, inclusive, pensar sobre a pesquisa e o 

estudo mais avançado em torno da própria formação policial. 

Atualmente, todos os cursos de formação foram revisados e analisados sob a 

ótica proposta pela MCN, em especial, o de Oficiais da PMPE. Primeiro no campo do 

conhecimento comum aos Órgãos de Segurança Pública, ou seja, a parte geral, e, 

em seguida, o campo do conhecimento específico, voltado para as competências e 

as habilidades pretendidas em consonância com o respectivo profissional, sem 

perder de vista os princípios daquele referencial, conforme quadro a seguir: 

 
QUADRO 2 - Referencial para as Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança 

Pública 

Princípios Foco 

Éticos 
1. Compatibilidade entre Direitos Humanos e Eficiência Policial;  
2. Compreensão e valorização das diferenças. 

Educacional 

1. Flexibilidade, diversificação e transformação;  
2. Abrangência e capilaridade;  
3. Qualidade e atualização permanente;  
4. Articulação, continuidade e regularidade. 

Didático-
Pedagógico 

1. Valorização do conhecimento anterior;  
2. Universalidade;  
3. Interdisciplinaridade, transversalidade e Reconstrução Democrática de 
Saberes. 

Fonte: Matriz Curricular Nacional (SENASP, 2009) 

 

 Desse modo, busca-se estabelecer um ensino policial a partir de ações 

formativas de um profissional de segurança pública, pautado na direção das 

mudanças almejadas nas atividades policiais e contextualizadas ao longo dessa 

seção. Para sistematizar essa mudança de foco para formação policial, passando da 

instrução militar para o ensino policial, elaboramos o quadro a seguir: 
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QUADRO 3 - Da instrução militar ao Ensino Policial 

Instrução Militar Ensino Policial 

Foco na instrução e adestramento Foco no processo de ensino e aprendizagem 

Baseado na transmissão de conhecimento Baseado na mediação do conhecimento 

Busca pelo material padronizado para cada 
treinamento 

Busca diferentes tipos de estratégias e recursos em 
conformidade com as situações pedagógicas 

Concentra-se no treinamento de Habilidades 
Específicas 

Concentra-se no desenvolvimento de competências 
cognitivas, operativas e afetivas. 

Desenvolve o domínio da técnica Desenvolve a autonomia intelectual 

Aposta na pronta-resposta Aposta na reflexão antes, durante e após as ações. 

Construção de uma Doutrina Policial Militar 
Construção de redes (compartilhamento) e processo 
de integração dos conhecimentos produzidos. 

Concepção de Instrutor como conhecedor 
da prática e/ou pleno domínio do conteúdo 
capaz de transmiti-lo ao policial militar. 

Concepção de Formador como capaz de ensinar a 
função policial enquanto profissional de segurança 
pública, a partir de um corpo definido de 
conhecimentos. 

Fonte: Próprio autor 

 

 Tudo isso fortalece o ensino policial, num movimento de distanciamento das 

atividades tidas como meramente instrucionais, a aproximação e a valorização de 

um processo de ensino e aprendizagem.  

 

2.2.4 Da Academia de Polícia Militar de Paudalho (APMP) à Academia Integrada 

de Defesa Social (ACIDES) 

 

A Academia de Polícia Militar do Paudalho (APMP) foi criada pela Lei 

Estadual nº 6881, de 28 de dezembro de 1972, sendo responsável pela formação, 

especialização, habilitação e atualização dos Oficiais da PMPE e de outros Estados 

da Federação. Instalada às margens da BR 408 Km 76, no Município do Paudalho-

PE, abrange uma área de aproximadamente 232 hectares, com 12.000 metros 

quadrados de área construída. 

Antes, em 1934, surgiu o Departamento de Ensino, primeiro órgão de Ensino 

da PMPE, que funcionou no Quartel do Derby. Alguns anos depois, passou a ser 

chamado de Diretoria de Instrução e, logo após, Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento (CFA). A origem da APMP associa-se à do 1º Curso para Oficiais, 

em 1938, denominado Curso de Comandante de pelotão, com uma duração de um 

ano, quando o Sargento era promovido ao Posto de 2º Tenente. 
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Em 1940, foi criado o Curso de Formação de Oficiais (CFO/PM) e em 1943 o 

de Aperfeiçoamento de Oficiais. No ano de 1968, passou a funcionar em 

Jangadinha, Município do Jaboatão dos Guararapes, a Academia de Polícia Militar 

e, no ano de 1972, a ser considerada Estabelecimento de Ensino. 

Adquirido no ano de 1972 pela PMPE junto à Ordem Religiosa do Sagrado 

Coração de Jesus, no Comando do Cel PM Joaquim Vilarinho Neto, o atual prédio 

APMP passou por diversas obras e, em 21 de abril de 1974, foi concretizada a 

transferência para tais instalações, na cidade do Paudalho, tendo como 

Comandante, à época, o Cel PM José Maria Cavalcante. 

Em 07 de agosto de 1987, através do Decreto nº 7.375, passou a denominar-

se APMP, tendo o Curso de Formação de Oficiais sido reconhecido como Curso de 

nível Superior (3ª grau) pelo Ministério da Educação, em 10 de novembro de 1983, 

através do Parecer nº. 547/83, do Conselho Federal de Educação (CFE), 

homologado pelo Ministério da Educação no D.O.U. nº. 31, de 13 de fevereiro de 

1984. 

A partir daí, a instrução militar ajusta seus termos de treinamento e formação 

às exigências postas pelo Conselho. Entre outras, a seleção dos discentes, que até 

então não obedeciam a critérios definidos. Entretanto, as condições impostas pelo 

Parecer do CFE suscitaram mudanças, passando a seleção a ser procedida através 

de vestibular, entre concluintes do ensino médio, embora fosse realizada pelo 

próprio órgão interno de recrutamento e seleção da PMPE. 

Quanto à seleção dos instrutores que atuavam nas ações formativas no 

CFO/PM, essas se davam por indicação entre aqueles de reconhecido saber 

profissional e prestígio na Corporação, os quais eram designados em Portaria do 

Comando Geral. 

Em 2002, surgem as primeiras preocupações com a seleção e a designação 

de instrutores para o CFO/PM, iniciando-se a elaboração de um processo de 

seleção interna, mas ainda com base nas indicações institucionais, validadas em 

reunião interna na Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa da PMPE. 

Em termos curriculares, tudo era definido em conjunto pelos Órgãos de 

Ensino e Comando da PMPE, procedido por meio da Comissão Permanente de 

Validação de Currículo da PMPE, tendo sua última atividade de atualização ocorrida 

no ano 2002. O CFO/PM perfazia uma carga horária de 3.540 horas-aula, realizadas 

ao longo de três anos de atividades pedagógicas, acrescentando-se ainda as 
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Manobras Acadêmicas Policiais Militares e os Estágios de Habilitação Profissional. 

Essas atividades práticas eram realizadas nos últimos meses e ao final de cada ano 

letivo, respectivamente, considerada como oportunidade de contextualização das 

disciplinas através de simulações e vivência do cotidiano das ações desenvolvidas 

pelos Oficiais na Corporação, ressaltando a existência de outras atividades 

extracurriculares profissionais e esportivas previstas na malha curricular. 

Ocorre que, inicialmente por força da Lei Complementar (LC) n° 049, de 31 de 

janeiro de 2003 (PERNAMBUCO, 2003), o Poder Executivo do Estado de 

Pernambuco dispõe sobre uma nova estrutura de Academia para possibilitar uma 

maior integração dos órgãos componentes do sistema de defesa social, em especial 

no que se refere ao ensino, à formação e ao aperfeiçoamento de seus membros. 

Depois, na LC n° 066, de 19 de Janeiro de 2005 (PERNAMBUCO, 2005b), foi criada, 

em definitivo, a ACIDES, iniciando-se assim um processo de integração das ações 

de formação no âmbito da Secretaria de Defesa Social (SDS) do Estado de 

Pernambuco, o qual está em andamento, passando a APMP a ser um Campus de 

Ensino integrante da ACIDES.  

No mesmo ano de 2005, através do Decreto n° 28.486, de 17 de outubro 

(PERNAMBUCO, 2005a), é aprovado o Regulamento Geral da ACIDES, definindo 

sua competência em termos de formação e a educação continuada e integrada dos 

profissionais nas diversas áreas de interesse da Defesa Social e está vinculada à 

Gerência Geral de Articulação e Integração Institucional e Comunitária, cuja missão 

é promover a articulação e planejar ações visando à atuação integrada dos órgãos 

constitutivos da Secretaria de Defesa Social, e, entre outras, operacionalizar, 

acompanhar e avaliar os programas de prevenção, gestão do conhecimento, 

formação, desenvolvimento, pesquisa e produção científica, além de validação de 

currículos de cursos e capacitações para policiais.  

Assim, a ACIDES é composta pelos Campus de Ensino Recife, Campus de 

Ensino Metropolitano I e II, e Campus de Ensino Mata, com o objetivo de preparar o 

ingresso, a formação e o aperfeiçoamento das autoridades policiais civis, servidores 

policiais civis, militares e bombeiros militares do Estado. 

Decorrente desse processo de mudança, ressaltamos que surgiram muitas 

demandas, e, por isso, esse processo ainda está em andamento. Ainda sim, no ano 

de 2007, a APMP passou a ser efetivamente um Campus de Ensino integrante da 
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ACIDES, após extinção dos conselhos e comissões internas, passando a se orientar 

pelas diretrizes estaduais e nacionais em termos de políticas educacionais.  

A partir daí, ACIDES cria seu cadastro de especialistas no conhecimento e no 

ensino de temas relativos à Defesa Social, por meio da Portaria da SDS n° 1.213, de 

07 de junho de 2007, visando adequar as condições para a operacionalização de 

ações de educação permanente para o desenvolvimento profissional dos seus 

integrantes, e na perspectiva evolutiva do processo de formação policial. 

Nessa normativa encontramos, no terceiro artigo, uma menção sobre 

condição de pré-requisito para compor seu quadro docente, o currículo atualizado na 

Plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) com validade de dois anos da última atualização 

(PERNAMBUCO, 2007). 

Prevê ainda que os professores/instrutores lotados em unidades distintas da 

ACIDES e designados para as atividades de ensino, ficarão à sua disposição, para o 

cumprimento das atividades, enquanto durar a necessidade, a conveniência e o 

interesse da administração escolar. E ainda, que o exercício de qualquer atividade 

de ensino promovida no âmbito da ACIDES será antecedida de análise e seleção de 

currículo do interessado, além do seu cadastramento no quadro, a programação das 

turmas e cursos com a indicação dos selecionados com respectivos dados 

necessários para homologação e operacionalização (PERNAMBUCO, 2007). 

Assim, a ACIDES, tendo como visão institucional a meta de ser uma 

referência, em termos educacionais, na área de Defesa Social, partiu em busca do 

reconhecimento civil do Ministério da Educação (MEC) enquanto uma IES, tendo 

recebido esse reconhecimento através do Parecer nº 33/2008-CES, do Conselho 

Estadual de Educação de Pernambuco (CEE/PE), seu credenciamento como IES, 

passo considerado importantíssimo na construção de uma sólida e reconhecida 

política pública de formação de profissionais policiais no Estado de Pernambuco. 

A Academia apresenta-se, então, como agência formadora de profissionais, 

em que pese sua formação se projetar para própria instituição no âmbito da SDS e 

não para o mercado profissional. Nesse sentido, a instrução militar enquanto 

processo de transmissão de conhecimento dá vez ao ensino policial, focado na 

mediação dos conhecimentos, por não mais dar conta do contexto histórico e social 

de mudanças. 
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Já em 2008, as malhas curriculares dos Cursos de Formação Profissional da 

ACIDES passam por nova reformulação, a fim de se adequar às políticas nacionais, 

passando a se orientar pela nova MCN, alterando significativamente conteúdos e 

inserindo novas disciplinas em todos os níveis de formação no âmbito da ACIDES, 

atingindo inclusive a formação do Oficial PM que estava em andamento no Campus 

de Ensino Mata (CEMATA), em Paudalho.  

Com a inclusão da ACIDES no CNPq e a nova regulamentação do Cadastro 

Estadual de Especialistas no Conhecimento e no Ensino de Temas Relativos à 

Defesa Social, em 2009, com integração total à Plataforma Lattes, passou a exigir 

do profissional que atua como formador no ensino policial uma constante atualização 

e capacitação para sua efetivação na qualidade de instrutores do Quadro de 

Especialistas da ACIDES, tornando-se uma das pioneiras nas ações de avanços 

educacionais no segmento da Segurança Pública no Brasil.  

Esse cadastro de especialista foi criado pela Portaria da SDS n° 1.213, de 7 

de julho de 2007, considerando as diretrizes estabelecidas pela SENASP e o 

planejamento estratégico da SDS e a necessidade de integrar e estimular doutrinas 

e práticas unificadas, bem como a implementação de ações de formação 

permanente e educação continuada. Diante dos impactos das mudanças, em 19 de 

agosto de 2009, essa portaria sofre reformulação, passando a ser incorporada na 

Portaria da SDS, n° 2.183/2009 (PERNAMBUCO, 2009), considerando, entre outras, 

a necessidade de atualizar, adequar e ajustar o cadastro dos Profissionais 

Especialistas na ACIDES e de criar critérios de avaliação dos profissionais que 

exercem a docência na formação e capacitação dos profissionais no âmbito da 

Defesa Social. 

Obviamente, a elaboração das bases curriculares nacionais para a formação 

dos profissionais da área de segurança do cidadão (BRASIL, 2000) e do PNSP do 

Governo Federal (BRASIL, 2001), documentos que trazem diversos assuntos 

relacionados à nova realidade policial, e, em especial, à formação qualificada e 

integrada das polícias, passaram a ser peças fundamentais em termos de estímulo à 

implementação de novas políticas públicas, criando um ambiente propício a avanços 

e inovações institucionais. 

Como esse plano de segurança pública para o Brasil estabeleceu uma nova 

forma de pensar os organismos policiais, orientada por uma nova abordagem e 

novos tipos de sujeito na sua gestão, propondo uma espécie de aliança entre 
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sociedade e Estado, isso exige profundas mudanças na polícia, desde seus valores 

fundamentais e cultura profissional até seus padrões de comportamento, objetivando 

a construção de um projeto sustentável e direcionado para a paz social. 

Dentre suas diretrizes, encontramos balizamentos para uma nova formação 

policial, quando trata especificamente do que é chamado de desenvolvimento de 

uma teoria da educação policial, desenvolvendo um referencial diferente com vistas 

à profissionalização da formação policial e com uniformidade em todo Brasil, com 

vista à consolidação de um ensino policial, adotando estratégias que mobilizem, 

inclusive, os policiais a reduzirem o risco de vida próprio e da população, dentro da 

filosofia preventiva. 

Isto porque o PNSP (BRASIL, 2001, p. 22-23) remete ao entendimento de que 

os problemas vão além de questões estruturais das polícias do Brasil: 

 
Nenhuma mudança ocorrerá se o princípio fundador das corporações não 
sofrer radical transformação. Essa mudança é representada pela transição 
de uma cultura de guerra para uma cultura de paz, de uma visão excludente 
de mundo para um entendimento dialogal das funções policiais [...] As 
ações policiais têm de respeitar as diferenças de gênero, classe, idade, 
pensamento, crenças e etnia, devendo criar instâncias, de proteção aos 
direitos dos diferentes, a fim de proporcionar-lhes um tratamento isonômico 
[...] Se o servidor da segurança pública não estiver preparado 
psicologicamente, eticamente e tecnicamente para utilizar armas ou outros 
recursos de força, não se pode falar de uma polícia legítima, com 
possibilidades de ser respeitada pela população. 
 
 

Tal prescrição para o trabalho e função policial nos faz pensar no tamanho da 

responsabilidade do novo formador dessa nova polícia, pactuada pelo ente 

federativo na busca incessante da almejada paz social. 

E, retomando o surgimento da MCN, pautada na preocupação precípua 

quanto à formação, à qualificação e à valorização dos profissionais da área da 

segurança pública, a propositiva era ações que pudessem garantir uma reforma 

substancial nas políticas formativas de segurança pública, ou seja, que refletissem 

na atuação das polícias estaduais e, consequentemente, na redução dos índices de 

violência e criminalidade (BRASIL, 2003). 

O processo de elaboração da malha curricular consta de núcleo comum e 

outro específico, a fim de considerar as particularidades regionais das Instituições. 

Referenciado pela Matriz Curricular em Movimento, essa nova versão considerou as 

especificações dos quadros de profissionais da área de Segurança Pública descritos 

na CBO do Ministério do Trabalho (BRASIL, 2006). 
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Diante desse ponto de vista, foi definido o mapa de competência dos 

profissionais de segurança pública pelo grupo de trabalho da SENASP e a partir daí 

foi criada e consolidada a malha curricular do núcleo comum, cujos conteúdos 

expressos nas ementas das disciplinas devem compor os currículos dos cursos de 

formação de quaisquer centros de ensino da área de segurança pública. O núcleo 

específico foi uma demonstração clara de respeito às particularidades de cada 

região, em termos de ação formativa específica, cuja malha curricular é de 

competência local. 

Composto por disciplinas cujos conteúdos congregam os aspectos 

conceituais, procedimentais e atitudinais, o núcleo comum da MCN tem como 

objetivo precípuo garantir uma unidade de pensamento e ação dos profissionais de 

segurança pública que serão formados pelas Academias e Centros de Ensino dos 

Órgãos de segurança pública de todo o Brasil. Atualmente, todos os cursos de 

formação foram e estão sendo revisados e analisados sob a ótica proposta dessa 

matriz. A primeira, no âmbito do conhecimento básico e comum às instituições 

policiais, ou seja, o núcleo comum, e a segunda, núcleo específico, voltado para o 

desenvolvimento das competências e habilidades em consonância com as 

respectivas particularidades locais do profissional da área de segurança pública. 

Reforçamos que a MCN nasceu com o propósito de ser um referencial para 

as ações formativas dos profissionais de segurança pública por entender que a 

formação destes profissionais é instrumento fundamental para a qualificação dos 

padrões de atuação das polícias brasileiras (BRASIL, 2006). 

Nesse sentido, as academias de Polícia e os Centros de formação estão 

sendo constantemente incentivados a adequar os seus currículos. E, sua proposta 

metodológica parece sincronizar essa preocupação, expondo a necessidade de 

promover a articulação entre a teoria e a prática, estimular a participação ativa dos 

futuros agentes públicos, além de fazê-los refletir sobre a própria prática, indo além 

dos limites dos centros de formação chegando ao nível das outras instituições 

ligadas à defesa social, da própria comunidade e das demais entidades sociais. 

Entretanto, isto parece não fazer tanto sentido sem repensar a 

profissionalidade do formador diante da complexidade com que se projeta essa nova 

estrutura curricular e proposta metodológica, ou seja, justamente aquele que será o 

mediador de todo este conhecimento exigido na formação do profissional de polícia. 
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Passados mais de 08 anos desde apresentação da sua primeira versão em 

2003, não há estudos que revelem os impactos de sua implementação nos Estados 

Federativos, tendo sido realizadas duas revisões, em 2006 e a última em 2009, 

agregando mais dois documentos importantes - as diretrizes pedagógicas para as 

atividades formativas dos profissionais da área de segurança pública e malha 

curricular. 

Além disso, mais uma vez o instrutor ou formador não recebeu destaque, 

aparecendo timidamente como coadjuvante deste processo de mudança, como se 

vê na única passagem a seguir, justamente após destacar a importância do uso de 

técnicas e métodos de ensino apropriados, tais como resolução de problemas, 

estudo de caso, debate cruzado, aula prática com demonstrações, como se pode 

observar na MCN ampliada (BRASIL, 2009, p. 33): 

 
As atividades de demonstração devem proporcionar aos estudantes 
possibilidades de refletir sobre a demonstração do instrutor, questionando o 
“por quê” de determinada ação ou técnica, e momentos de intervenções em 
que o instrutor, mediante acompanhamento emite feedback sobre o 
desempenho realizado, proporcionando, caso necessário, a devida 
correção. 
 
 

Ora, a MCN tratou, portanto, de um meio de orientação para as práticas 

formativas na área de Segurança Pública, dando enfoque aos Direitos Humanos e à 

Cidadania, baseada em quatro eixos principais: o sujeito e as interações no contexto 

da segurança pública; Sociedade, poder, Estado e segurança pública; ética, 

cidadania e direitos humanos; e, diversidade, conflito e Segurança pública, 

estruturando-se em oito áreas temáticas que devem atuar em constante movimento 

com os eixos citados, cabendo aos educadores promover a interação, agindo como 

facilitador na construção do conhecimento e devendo adequar bem a metodologia 

de ensino aos objetivos educacionais (BRASIL, 2003, 2006, 2009). Ora, nesse 

contexto de mudança nas ações formativas desse profissional da área de segurança 

pública, o que (re)configura a docência no ensino policial em termos de uma 

profissionalidade exigida? 
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3 SOBRE O CARÁTER DA ATIVIDADE DOCENTE E A NOÇÃO DE 

PROFISSIONALIDADE DOCENTE NA RELAÇÃO COM O ENSINO POLICIAL 

 

O reconhecimento da docência no ensino policial estabelece uma estreita 

relação entre a ação de ensinar e o papel do formador. Logicamente, reafirmamos o 

entendimento sobre  o termo docência seguindo a própria etimologia, como nos 

apresentou Veiga (2005, p. 39) que “significa ação de ensinar, e está vinculado ao 

radical do verbo latino docere, cujo sentido se expressa por ensinar, instruir, [...]”. 

Isto por sabermos que a docência pode ser abordada por outros ângulos, mas sem 

perder de vista seu significado. 

Outro dado importante presente nas pesquisas de Veiga (2005) foi a 

percepção de termos correlatos, observando que a instrução – compreendida como 

ação de transmitir - traduz vínculos com o significado da docência, assim como os 

termos instrutor e docente. Esta ligação com o termo docência desde idos da 

instrução militar indica a presença da profissionalidade docente, mesmo que restrita 

consoante à distinção proposta por Hoyle (1980). Inclusive, este é um assunto que 

retomaremos mais adiante. 

Considerando a complexa problemática que envolve o conceito de docência, 

cujos estudos nos últimos anos vêm cada vez mais se acentuando, reforçamos o 

entendimento social e interativo que exerce a docência, contida nos ensinamentos 

de Tardif e Lessard (2011, p. 276): "como em todo trabalho humano, a atividade 

docente pode ser abordada tanto sob o ângulo de sua organização quanto de seu 

processo ou desenvolvimento". 

De forma alguma iremos caminhar sobre os debates da profissionalização 

docente afirmada também pelos autores, mas, nos dizeres de Roldão (2007), iremos 

nos concentrar no ato ou função de ensinar, típico da atividade docente, e que 

iremos nos debruçar mais a frente.  

É importante destacar que vamos considerar o que foi relatado por Cordeiro 

(2006) quando da questão consensual à ideia da docência como sendo uma 

atividade composta, plural, flexível e reflexiva e que a cultura docente é formada de 

muitos saberes e mobilizada na prática pedagógica. Assim, as concepções e os 

elementos estruturantes podem revelar uma profissionalidade docente exigida na 

formação policial, em termos da atividade do formador no recente ensino policial. 
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Após estas considerações, este item tratará da noção de profissionalidade 

docente até chegar aos geradores de especificidade da função de ensinar, como 

elementos caracterizadores da profissionalidade docente, eixo teórico orientador da 

pesquisa.  

 

3.1 Recorrendo à noção de profissionalidade docente como possibilidade de 

situar o caráter do formador do policial no contexto do paradigma preventivo 

 

Considerando que o formador se constitui num dos elementos centrais do 

processo de mudança na formação do profissional de segurança pública, 

acreditamos ser pertinente realizar estudos acerca da profissionalidade docente 

exigida para atuar na formação policial, no sentido de afirmar o paradigma 

preventivo e educativo dos policiais no exercício de suas funções no seio da 

sociedade. 

O termo profissionalidade ganhou notoriedade nos estudos de Barisi (1982) 

sobre a noção de profissionalità em torno das lutas de classe operária e negociação 

sindical, especificamente na Itália entre os anos de 1968 e 1972, em que pese sua 

constituição conceitual ter sofrido os efeitos dos contextos sócio-econômicos e 

políticos desde o pós-guerra (1945). Para entender melhor este movimento é 

interessante voltar-se para a própria evolução do trabalho, onde, do período pós-

guerra até 1968 se viu a profissionalità individual – ligada aos conteúdos dos 

saberes e saber-fazer (velhos ofícios) - sofrendo uma tensão pela profissionalità 

coletiva – baseada na cooperação dos trabalhos de grupos homogêneos - entre os 

anos 1968 e 1974. 

Embora de sentido bem distinto do atual, a noção de profissionalidade refletia 

aquele contexto histórico, denotando bem sua relação evolutiva referenciada pela 

capacidade profissional dos trabalhadores individualmente para aquela expressa no 

trabalho, apresentando assim seu caráter coletivo, como nos apresentou Barisi 

(1982). 

Pensando nesse contexto da profissionalidade, Dubar (1987) vai trazer este 

debate para o campo da articulação entre a qualificação e a competência. Inclusive 

utiliza um interessante exemplo em torno da profissão do policial cujo dever de 

respeitar as leis também lhe impõe as exigências de adaptações práticas em 

funções das mais diversas situações a que se depara, isto para mostrar que a 
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profissionalidade contempla a competência feita de um corpo de saberes 

interiorizados e o saber-fazer aliado à qualificação atestada pelos títulos.  

Acreditamos ser oportuno trazer outro exemplo exposto por Dubar (1987, p. 

9), pois nesta relação levantada entre o lugar do profissional nas concepções de 

qualificação e competência, faz-se um paralelo entre os resultados da análise de 

Monjardet sobre a ação policial e de Demailly (1987) sobre as transformações da 

profissão docente, pontuando duas afirmações instigantes:  

 
[...] a qualificação jurídica atestada e hierarquizada pelos títulos escolares, e 
garantia duma profissionalidade de tipo científico tradicionalmente 
associada à missão de instrução e de transmissão de saberes disciplinares 
no ensino, ela aparece ligada a uma concepção mais repressiva que 
preventiva da acção policial (fazer respeitar a lei, combater o banditismo...). 
[...] os policiais, que consideram sua profissão como a implementação de 
qualificações técnicas, insistem sobre a posse prévia de um "saber rigoroso 
e preciso" em matéria de legislação e de "técnicas policiais": segundo eles, 
o policial "incompetente" é, antes de mais nada, um ignorante que não 
recebeu os conhecimentos formais imprescindíveis ao exercício de sua 
atividade concebida como instauração de uma ciência. 
 
 

Esse movimento em torno da concepção de qualificação e de competência 

nos remete à reflexão em torno das qualificações exigidas do formador para 

exercício da docência no ensino policial, ao mesmo tempo em que isso representa 

implicações no desenvolvimento de competências exigidas para a ação de ensinar.  

Para avançar ainda mais na noção de profissionalidade, convocamos Braem 

(2000) que vai dizer que ela é construída a partir da relação entre o individual e o 

coletivo, dos saberes adquiridos a partir de experiências pessoais e daqueles 

aprendidos na execução das atividades profissionais, ou seja, do cotidiano da 

profissão. Para essa autora, a profissionalidade engloba também um saber 

específico de uma dada profissão, a implementação desse saber no cotidiano 

profissional, o reconhecimento desse saber por parte dos integrantes do grupo e o 

controle institucional desse saber. 

A execução de qualquer função pressupõe um conhecimento técnico de sua 

profissão, complementado pelos conhecimentos vindos a partir da sua vivência, da 

sua prática, da sua competência. Deste modo, podemos perceber a relação 

existente entre qualificação e competência, que, de acordo com Braem (2000), é 

uma relação necessária na construção da profissionalidade, visto que ambas se 

completam. Pois, é a partir da qualificação que o profissional obtém os 

conhecimentos necessários para executar as tarefas próprias de sua profissão; mas 
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é a partir da competência que ele vai organizando o seu trabalho de acordo com as 

suas práticas e experiências vivenciadas. 

Outro ponto a ser destacado a respeito da profissionalidade é o seu caráter 

dinâmico, pois esta não pode ser vista apenas pelo seu sentido coletivo, pois inclui a 

qualificação e a competência, e por causa disto ela deve, na sua definição, abranger 

também dentro dela, as noções de deontologia e de ética. Este debate de Braem 

(2000) sobre a relação qualidade-competência, fortificada nos estudos de outros 

autores, como Demailly (1987), entende esta como uma relação necessária na 

construção da profissionalidade, visto que ambas se completam. 

Além disso, as modificações do trabalho, derivadas das transformações 

sociais e das atividades ligadas ao cotidiano profissional, podem ocasionar a 

formação de uma nova profissionalidade. Ou seja, a profissionalidade tem um 

caráter dinâmico, pois se altera com o tempo e com a modificação das profissões e 

de suas finalidades. 

E isso fica patente no caso do contexto atual da segurança pública, ao 

analisarmos em que as circunstâncias sociais atuais incorporaram novos 

conhecimentos à profissão policial, assim como um novo modelo de atuação, que 

não eram exigidos antes do mencionado Estado Democrático de Direito. Neste caso, 

também é alterada a profissionalidade do formador desse novo policial. Nessa linha 

de raciocínio, a formação apresenta-se com maior complexidade, diante dos novos 

parâmetros formativos advindos da concepção de ensino policial e de profissional de 

segurança pública, exigindo uma reconfiguração da atuação do formador.  

Na vida policial, segundo essa compreensão, os conhecimentos serão 

acumulados na formação profissional, passando pelas experiências vivenciadas 

anteriores e ao longo do exercício de sua jornada na profissão – na direção de tornar 

um policial respeitado em sua área de atuação profissional. Nesse sentido, o ato de 

ensinar a função policial reveste-se da maior importância. Ao formador cabe ter 

qualificação para exercer suas atividades docentes e competência na ação de 

ensinar as funções policiais de forma a integrar os conhecimentos através de um 

trabalho participativo entre o aluno (policial em formação) e o profissional formador. 

Para clarificar o conceito de profissionalidade docente que nos permite fazer 

essa consideração, abrimos um parêntese para ressaltar que não se podem negar 

os estudos sobre a profissionalização dos professores, que ganha destaque nas 

análises sociológicas francesas e inglesas apresentadas por Bourdoncle (1991), 



 60 

apropriando-se desta temática a partir do conceito de profissão e dos debates sobre 

profissionalidade, profissionismo e profissionalismo, que apesar da especificidade, 

esta reflexão apoia os esforços desta pesquisa no reconhecimento da função de 

ensinar na formação policial.  

Nesse caso, entendemos que um profissional é aquele que conhece a fundo 

seu trabalho como foi dito por Bourdoncle (1991), o qual acrescenta um terceiro 

ponto de vista do termo profissionalização além dos dois trazidos por Hoyle (1980), 

referindo-se ao movimento específico do individual para o coletivo, onde a 

demonstração de profissionalismo se relaciona à capacidade de respeitar as normas 

da profissão em sua prática profissional. Nesse sentido, a profissionalidade vai se 

fortalecer mais nos conhecimentos apreendidos e no nível de capacidade 

desprendido no exercício profissional docente. 

É importante salientar também que somos sabedores dos movimentos e 

debates acerca da profissionalização e busca do estatuto da profissionalidade plena 

do docente, contudo não se trata do foco do nosso trabalho. Concentraremos a 

atenção em torno do conhecimento que tende a legitimar o exercício da função 

profissional docente, esforço explicitado por Roldão (2007, p. 97) em torno da 

clarificação da função de ensinar, envolvendo a ligação entre “a natureza da função 

e o tipo de conhecimento específico que se reconhece como necessário para 

exercê-la”. 

No esforço de responder suas indagações a respeito da profissionalidade dos 

docentes e do processo de desenvolvimento profissional no melhoramento da 

qualidade da profissionalidade, Hoyle (1980) faz uma caracterização e distinção 

entre profissionalidade restrita e profissionalidade extensa, onde a primeira tende a 

focalizar mais a sala de aula e se basear mais pela experiência em vez da teoria e 

tende para não perceber as atividades da sua sala de aula dentro de um contexto 

educacional mais amplo, justamente o contrário da segunda, por se interessar por 

este contexto, pela teoria e desenvolvimentos educacionais mais recentes, 

promovendo seu próprio desenvolvimento profissional através do trabalho. 

A figura do formador na instrução militar aproxima-se bastante das 

características de uma profissionalidade restrita, ao tempo em que se passou a 

exigir do formador no ensino policial uma profissionalidade extensa, com vistas a 

uma visão mais holística da ação de ensinar. Isso ficará mais visível após as 
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considerações acerca das políticas nacionais para ações formativas dos 

profissionais de segurança pública 

No campo da formação policial, cujas exigências sociais saltam aos olhos a 

partir desse movimento de transição paradigmática da atuação policial, não se 

almeja mais o mero procedimento de instrução militar, mas sim diante de toda 

complexidade que envolve a ação de ensinar. Dessa forma, julgamos pertinente 

promover a pesquisa focalizando o formador e recorrendo aos estudos em torno da 

profissionalidade docente. E é nos ensinamentos de Roldão (2007, p. 101-102) que 

encontramos elementos condutores da reflexão em torno da temática proposta que é 

o saber ensinar, pois 

 
o professor profissional – como o médico ou o engenheiro nos seus campos 
específicos – é aquele que ensina não porque sabe, mas porque sabe 
ensinar. E saber ensinar é ser especialista dessa complexa capacidade de 
mediar e transformar o saber conteudinal curricular. 
 
 

O cerne da questão é tecer considerações sobre a profissionalidade docente 

exigida do formador na medida em que elevamos o status profissional da formação 

policial, deixando de lado a instrução militar para dar espaço ao ensino policial. 

Entendemos, portanto, que o formador necessitará de conhecimentos específicos e 

caracterizadores desse profissional cuja função é ensinar.  

Os conhecimentos adquiridos em sala de aula e, posteriormente, 

consolidados na vida profissional, assumirão papel crucial na prática da função 

policial, dentro da transição paradigmática perspectivada pelas atuais demandas 

sobre a formação deste profissional de Segurança Pública. Isso aponta, então, para 

uma necessidade de compreensão dos novos desafios enfrentados pelos 

formadores, numa prática docente do ensino policial. 

Sabedor da dificuldade de dar exatidão ao termo profissionalidade docente, 

Sacristán (1995, p. 65) entende que é “a afirmação do que é específico na ação 

docente, isto é, o conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes 

e valores que constituem a especificidade de ser professor”. Tudo isto se dá em 

meio ao contexto histórico e social e à natureza do conhecimento em legitimação, 

por isso é importante entender a profissionalidade docente como um conceito em 

permanente elaboração. 

Desta feita, tomaremos a profissionalidade docente enquanto um conjunto de 

conhecimentos, atitudes, comportamentos e valores que são próprios e específicos 
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daquele que exerce a função de ensinar. E partindo da afirmação do paradigma 

preventivo que trouxe consigo a mudança da instrução militar para o ensino policial, 

não se pode perder de vista as implicações desta mudança na profissionalidade dos 

formadores, pois como pontuou Sacristán (1995, p. 66), “o ensino é uma prática 

social, não só porque se concretiza na interação entre professores e alunos, mas 

também porque estes atores refletem a cultura e contextos sociais a que 

pertencem”. Isso nos faz pensar sobre o risco de apenas mudar a estrutura, contudo 

a essência da formação continuar no paradigma que se pretende superar. 

Fazendo um paralelo e aprofundando este debate com foco na 

profissionalidade docente para atuação na formação do profissional de polícia, é 

perfeitamente aplicável o debate promovido por Ramos (2010) na visão de que a 

profissionalidade docente deve apoiar-se no saber ensinar para o desenvolvimento 

da aprendizagem do estudante, sendo nesta pretensão acadêmica, a do aluno11 em 

formação na ACIDES.  

Na tentativa de explicar o conceito de profissionalidade docente, Sacristán 

(1995) propôs uma reflexão no que se refere à ampliação do sentido e o conteúdo 

dela, ou seja, os problemas, os espaços e os contextos em que o professor vai se 

deparar, pensar e intervir. Evidentemente, isto vai implicar diretamente na 

qualificação e competência docente para enfrentar e atuar frente aos temas cada 

vez mais complexos e dinâmicos, os quais se apresentam como desafiadores na 

área de formação policial.  

Servindo de base para investigação proposta, Roldão (2007) contribui para a 

análise das questões sobre a profissionalidade docente, reforçando seu caráter 

dinâmico a partir dos conceitos, papéis e funções sociais e profissionais ao longo 

dos tempos e conforme o contexto em que se vive. Nesta dinamicidade, percebe-se 

que o caracterizador distintivo do docente permanece firme na ação de ensinar.  

O entendimento por ensinar, mesmo sem consenso estabelecido ou, como 

nas palavras de Roldão (2005), com duas leituras distintas – como professar um 

saber ou como fazer outros se apropriarem de um saber – é a ação docente de fazer 

aprender alguma coisa a alguém.  

                                            
11

 O termo aluno diferencia-se a depender do curso de formação. No caso da formação profissional 
dos Oficiais, tem-se o aluno oficial, abreviando-se Al Of; no caso dos Soldados, trata-se do aluno 
do Curso de Formação de Soldados, abreviando-se Al CFSd. 
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Podemos associar a primeira leitura trazida por Roldão (2005) nos seus 

estudos sobre o conceito de ensinar à postura do instrutor, tradicionalmente 

transmissivo e sustentado por sua considerável experiência de vida policial. Na 

segunda leitura, uma visão como profissional do ensino policial, que inclui os 

conhecimentos necessários para levar o aluno a aprender, ou seja, específicos da 

função de ensinar. 

Voltamos a afirmar insistentemente que, diante da dinâmica e complexidade 

da vida em sociedade, cujos reflexos são sentidos em todos os seguimentos, atuar 

na formação policial exige adequação às novas realidades. A mudança da instrução 

militar para o ensino policial sinaliza a transformação na área de segurança pública 

para dar conta dos desafios postos. Contudo, é preciso ratificar o entendimento de 

ensinar não mais como sinônimo de transmitir o conhecimento acumulado sobre a 

função policial, já que não se sustenta no âmbito social, mas sim como sinônimo de 

mediação dos conhecimentos imprescindíveis ao exercício da profissão policial.  

Em razão disso, é prudente pontuar que, atualmente, a função de ensinar é 

caracterizada pela dupla transitividade e pelo lugar de mediação. Roldão (2007, p. 

95) afirma que “Ensinar configura-se assim, nesta leitura, essencialmente como a 

especialidade de fazer aprender alguma coisa”. Isso nos faz pensar sobre esse 

conhecimento que distingue bem aquele que é capaz de conduzir o aluno à 

aprendizagem e, assim, desempenhar a função docente no ensino policial. 

 

3.2 Os caracterizadores da profissionalidade docente 

 

Na direção de ratificar a pertinência do reconhecimento da profissionalidade 

docente no âmbito do ensino policial, passamos a centrar a atenção nos 

caracterizadores da profissionalidade docente, enquanto geradores de 

especificidades, propostos por Roldão (2007). No sentido de constituir-se aporte 

para subsidiar a compreensão da profissionalidade docente exigida do formador do 

ensino policial, são apontados os seguintes caracterizadores: natureza compósita; 

capacidade analítica; natureza mobilizadora e interrogativa; meta-análise; 

comunicabilidade e circulação. 

O primeiro caracterizador considerado por Roldão (2007) diz respeito à 

natureza compósita do conhecimento profissional docente. Segundo a autora, os 

conhecimentos, passando a se constituir como parte integrante uns dos outros, 
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como, por exemplo, o conhecimento didático, incluirão, modificando-o, o 

conhecimento de conteúdo. Não basta, então, apenas conhecer, deve ser capaz de 

se incorporar mutuamente num processo de conhecimento transformativo capaz de 

oferecer profundidade no ato de ensinar, numa relação dinâmica entre a 

competência e a qualificação. 

A capacidade analítica é o segundo caracterizador que se opõe ao agir 

rotineiramente, consiste em identificar sentidos e ampliar potencialidades de ação 

docente diante da situação com que o profissional se confronta. Esse caracterizador 

reforça o contexto da qualificação para o desenvolvimento da competência no ato de 

ensinar. 

O terceiro elemento considerado como gerador de especificidade do 

conhecimento profissional docente tem a ver com a natureza mobilizadora e 

interrogativa. Roldão (2007, p. 101) afirma que “mobilizar implica convocar 

inteligentemente, articulando elementos de natureza diversa num todo complexo” e 

isso se dará na perspectiva interrogativa como questionamento permanente na 

busca da complexa ação de ensinar. Entendemos que este caracterizador lida 

também com a capacidade de mobilizar elementos da qualificação para desenvolver 

a competência profissional. 

O penúltimo caracterizador do conhecimento profissional docente trata-se da 

meta-análise; Roldão (2007, p. 101) refere-se a “uma postura de distanciamento e 

autocrítica, implícita nos pressupostos de uma prática reflexiva”. Esse caracterizador 

foca o caráter dinâmico da função docente, sob a égide da reflexão sobre sua 

própria prática de ensinar. 

E o último diz respeito à comunicabilidade e circulação e corresponde à 

socialização e à partilha da ação de ensinar, como conhecimento em constante 

processo de transformação. 

Esses caracterizadores nos fazem reforçar o pressuposto de que a ação de 

ensinar é especificidade da função docente, no sentido de que, diante da afirmação 

de um novo paradigma para segurança pública, cujo modelo de polícia passa a se 

revestir da ação preventiva e educativa, a mera instrução militar dá vez ao ensino 

policial, focado na mediação dos conhecimentos necessários ao exercício da 

profissão policial. 

E tendo em conta que esses caracterizadores relacionam-se a geradores da 

especificidade dessa função, na perspectiva de superar a visão da função de ensinar 
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restrita ao domínio de um conhecimento específico e possibilitando tratar do ensino 

em geral, fizemos opção em tomar esses elementos como referência, inclusive para 

evitar abordar a questão da profissionalidade docente na esteira do debate sobre a 

profissionalização docente, já que temos ciência de que esses caracterizadores 

viabilizam também uma relação com o debate sobre os saberes docentes. 

Evitamos assim o debate da profissionalidade docente no âmbito da relação 

com uma definição de conhecimentos, saberes e competências necessárias à 

docência (PUENTES et al., 2009), até mesmo porque, como disse Tardif (2002), a 

noção de saber remete a um sentido amplo que engloba os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes dos docentes, e que os saberes docentes situam-se no 

âmbito das diferentes concepções de educação e de ensino. 

 Enfim, muito embora não seja o foco dessa pesquisa, consideramos oportuno 

tecer essa breve consideração a esse respeito para evitar interpretações diferentes 

daquelas delineadas nesta pesquisa. Assim como reafirmar nossa escolha pelos 

estudos de Roldão (2005, 2007), como aporte teórico, em torno da profissionalidade 

docente pelo fato de seus estudos estarem situados na reflexão em torno da 

complexidade e crescimento de subsistemas de ensino nas sociedades em 

constante desenvolvimento e focados na função de ensinar, seja no ensino superior 

ou não superior, ou seja, quaisquer categorias de ensino. Distinguindo a atividade 

docente e caracterizando-a através dos geradores de especificidades, em que pese 

desembocar também no debate da profissionalização, mas como, reiteradas vezes 

estamos afirmando, não se trata da nossa intenção debater acerca dessa temática, 

mas sim, da função de ensinar, assim concebida - ensinar alguém alguma coisa - e 

que não pode ser exercida por qualquer um, nem resumida àquele que domina um 

campo do conhecimento, mas àquele que domina a ação de ensinar. 
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4 O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

  

 Essa seção trata da apresentação dos fundamentos metodológicos que 

nortearam a presente pesquisa, procurando justificar sua natureza diante do objeto 

de estudo e o problema de investigação, população e amostras consideradas, além 

de sua pertinência, assim como a descrição dos instrumentos utilizados na busca da 

apropriação do objeto e a forma em que foram analisados os dados a partir dos 

referenciais teóricos considerados. 

 Filiamos a Minayo (2004) quanto à percepção de que a ciência e a 

metodologia devem caminhar juntas e engajadas, compreendendo-a como conjunto 

de técnicas que possibilitarão apreender a realidade devidamente aliada ao 

potencial do pesquisador, sabedor de sua natureza inacabada e em permanente 

transformação, confrontando o aporte teórico aos dados empíricos resultantes da 

pesquisa social. 

 Buscando atender aos objetivos desta investigação, que exige uma forma 

mais aprofundada, utilizamos a abordagem de natureza qualitativa pois, segundo 

Minayo (2004, p. 102), numa “busca qualitativa, preocupamo-nos menos com a 

generalização e mais com o aprofundamento e abrangência da compreensão seja 

de um grupo social, de uma organização, de uma instituição”. 

 Essa escolha deu-se por entender que a pesquisa qualitativa possibilita maior 

profundidade, não se resumindo apenas à descrição do fenômeno, mas também 

elementos explicativos, sendo mais adequado ao objetivo da pesquisa que busca 

caracterizar elementos estruturantes da profissionalidade requerida para atuar como 

formador na formação policial, perspectivada pela afirmação do paradigma 

preventivo. 

Evidentemente, a realização de um estudo de natureza qualitativa também 

nos permitiu uma aproximação e maior percepção do campo e dos sujeitos dentro 

das suas relações com seu contexto, onde se constituíram suas atividades docentes 

no ensino policial, de acordo com suas experiências e práticas formativas. Essa 

compreensão nos permitiu pensar a realidade estudada como totalidade concreta, 

como um todo estruturado dialético, no qual toda e cada parte compreende, reúne, 

esclarece, representa, contesta, dialoga e critica o todo, como pontua Minayo 

(2004). 
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É importante que se destaque o movimento de idas e vindas quando da 

apropriação do objeto desse estudo, pois se tornou dinâmico durante as etapas das 

orientações e estudos disciplinares no âmbito do Programa de Pós-graduação em 

Educação, promovendo constantes reflexões no processo de investigação. 

 

4.1 Campo da pesquisa  

 

Como já dissemos anteriormente, a APMP, que, desde 1972, era o local da 

formação dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, cedeu lugar para 

ACIDES, especificamente na condição de Campus de Ensino Mata, que terminou 

por ocupar o mesmo espaço físico, localizado na Cidade de Paudalho, no Estado de 

Pernambuco.  

Ocorre que, após o início das mudanças de ordem estrutural e a partir do 

advento dos dispositivos legais no ano de 2005, a transição só se efetivou mesmo 

em meados do ano de 2007, por questões de resistência às mudanças, iniciando-se 

de fato as transformações impostas pela transição paradigmática e exigidas no atual 

contexto social. 

Portanto, o espaço da pesquisa trata-se do CEMATA da ACIDES por se tratar 

do âmbito de formação dos Oficiais da PMPE, na qualidade de profissionais de 

segurança pública, cujas ações educativas abrangem as áreas de formação 

profissional da SDS no Estado de Pernambuco.  

Convém ressaltarmos que o ingresso na carreira policial militar se dá de duas 

formas, ou se começa como Praça, cuja denominação inicial é a de Soldado PM 

após o Curso de Formação de Soldado ou como Oficial, cuja primeira patente é a de 

2° Tenente PM, após o Curso de Formação de Oficiais. 

Reforçamos que o CFO/PM, por sua vez, foi reconhecido como curso de nível 

superior (equivalência) através do parecer do Conselho Federal de Educação, no 

ano de 1983. Entretanto, como o credenciamento da ACIDES no ano de 2008, os 

alunos oficiais do CFO/PM formados no ano de 2009 tiveram seu curso reconhecido 

pelo CEE/PE. 

 Assim, a escolha pelo CFO/PM também não foi aleatória, deu-se por se tratar 

da mais alta porta de entrada na Corporação Policial Militar, passando à condição da 

formação policial no contexto da ACIDES. De acordo com estrutura organizacional e 

as legislações específicas em vigor na PMPE, esses profissionais são formados para 
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exercerem funções de comando, direção das atividades administrativas e 

operacionais e implementadores das políticas institucionais, portanto, repletos de 

elementos para propiciar pesquisa em torno da profissionalidade docente requerida 

para atuar na formação policial no contexto da ACIDES, neste movimento de 

transição paradigmática da polícia repressiva para a preventiva/educativa.  

 

4.2 Sujeitos envolvidos 

 

Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa foram os instrutores - denominação 

ainda presente nas portarias internas da SDS - e que atuaram como formadores nas 

ações formativas dos Oficiais da PMPE, entre os anos de 2007 e 2009, pois além de 

ser a mais recente ação formativa no CFO/PM, constitui-se na turma cuja malha 

curricular sofreu significativas mudanças em face do novo modelo de formação. 

Dessa forma, por atuarem na condição de formadores no ensino policial, serão 

chamados por essa denominação para distingui-los dos instrutores em geral, 

denominados assim no cotidiano das suas práticas de instrução e treinamento no 

âmbito das Academias de Polícia Militar. 

Como também mencionamos anteriormente, o CFO/PM foi alvo das novas 

políticas de formação policial no contexto da ACIDES, pautado na mudança de 

paradigma que ganhou força a partir da implantação doutrinária da MCN, documento 

orientador para ações formativas dos agentes de segurança pública. 

Apresentamos a tabela abaixo com o levantamento inicial dos dados acerca 

dos sujeitos da pesquisa a partir do que foi identificado nos documentos oficiais da 

ACIDES. 

TABELA 1 - Quantitativo preliminar dos sujeitos 

Ano BM PC PM RR PROF Total 

2007 2 0 14 5 9 30 

2008 1 2 29 0 0 32 

2009 1 3 24 0 0 28 

Total 4 5 67 5 9 90 

Legenda: BM - Bombeiro Militar; PC - Polícia Civil; PM - Polícia Militar; RR - Reserva Remunerada; Prof. - 

Professor Civil 

 

Observemos a representação gráfica a seguir: 
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Esses dados preliminares já indicaram a tendência do corpo de formadores 

dentre seu próprio quadro profissional interno, antevendo certo direcionamento da 

formação policial. Isso já apontava para diversas possibilidades de interpretações e 

caminhos a seguir, mas era preciso focar no objeto de pesquisa. Também foi 

importante para clarear a escolha dos critérios de seleção dos formadores para a 

entrevista.  

 Foram necessárias algumas idas e vindas junto aos documentos que 

designavam profissionais para exercerem a atividade de formador na ACIDES. A 

partir dos documentos que registraram a sua efetiva atividade formativa no 

CEMATA, foi possível identificar com mais precisão aqueles que atuaram como 

formadores no CFO/PM, cuja ação formativa foi desenvolvida entre os anos de 2007 

e 2009.  

 No início mapeamos cerca de 90 (noventa) instrutores que atuaram como 

formador, contudo, a lista obtida não considerava as repetições em disciplinas e 

quem ministrou aulas em vários anos, havendo então duplicidade na contagem, de 

forma que chegamos ao número final de 64 instrutores potenciais para pesquisa. 

 Terminando essa conferência, estávamos de posse da lista dos formadores, 

contendo seus dados individuais, telefones e e-mail, dessa forma, pronto para iniciar 

a coleta de dados com base na aplicação do primeiro instrumento: o questionário. 

 Por atuarmos no âmbito da própria ACIDES, instituição que dera total e 

irrestrito apoio ao desenvolvimento da pesquisa e incentivo à produção de 
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conhecimento e aperfeiçoamento profissional, não tivemos quaisquer dificuldades de 

acesso aos documentos e cumprimento do cronograma de coleta de dados, tanto 

nos questionários como nas entrevistas. Esta última terminou tornando-se um 

grande desafio devido à dificuldade de agendamento e locais de trabalho de alguns 

formadores, embora tenhamos obtido êxito no aprofundamento das questões de 

pesquisa alcançando os critérios estabelecidos. 

 Cada um dos formadores identificados recebeu o questionário, conforme 

apêndice A, por e-mail a fim de facilitar o processo de resposta e coleta de dados. 

Todos tiveram um momento presencial ou contato telefônico para explicarmos os 

objetivos desse estudo e o foco que seriam abordados no âmbito da pesquisa de 

forma bem objetiva a fim de evitar quaisquer tipos de envolvimento ou 

direcionamento das respostas. É importante ressaltar que todos demonstraram 

bastante interesse pela pesquisa e exaltaram a importância do trabalho para a 

Instituição. 

 Todos os que participaram dos questionários também foram informados da 

possibilidade de participação na segunda etapa da pesquisa, ou seja, as entrevistas, 

cujos critérios de seleção para o segundo momento seria, inicialmente, 1) Maior 

tempo de atuação como instrutor no CFO/PM e na ACIDES; 2) Maior quantidade de 

disciplinas e carga horária ministradas no CFO/PM; 3) Maior e Menor de tempo na 

atividade operacional na SDS. 

 O primeiro critério foi definido por entender que o maior tempo de atuação 

como instrutor na ACIDES, especificamente no CFO/PM, possibilitaria a obtenção de 

respostas com maior profundidade – considerando o acúmulo de experiência como 

formador e também o fato de se manter no quadro de especialistas da ACIDES. O 

segundo critério diz respeito à quantidade de disciplinas e à carga horária 

ministradas, por considerar que o tempo dedicado às atividades de formador do 

profissional policial é pertinente para o alcance dos objetivos propostos devido à 

condição do acúmulo de funções. Por fim, ainda tendo em conta que os instrutores 

não se afastam de suas atividades para se dedicar apenas à docência do ensino 

policial, o terceiro critério diz respeito a selecionar sujeitos com mais e menos tempo 

de experiência operacional, compreendendo que experiências desta ordem 

poderiam ter influenciado na profissionalidade do formador frente à afirmação do 

novo paradigma para segurança pública. 
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 Como a perspectiva era entrevistar 20% dos que respondessem à pesquisa 

no primeiro instrumento e considerando que foram validados 44 (quarenta e quatro) 

questionários, ficaram, então, em 09 (nove) instrutores. No entanto, os critérios 

dessa seleção tiveram incluída a diversidade de formação inicial e profissional no 

âmbito da SDS a fim de promover maior possibilidade de generalização e para que 

tivéssemos uma amostragem intencional mais significativa. 

 Para o sucesso do instrumento de aprofundamento - a entrevista - optamos 

por considerar o local de trabalho do profissional como local da atividade de coleta 

de dados devido à dinâmica das atividades profissionais da área de segurança 

pública. Isso se constituiu num facilitador do processo, mesmo diante das 

dificuldades de agendamento, em especial, aqueles que atuam nos altos cargos e 

funções estratégicas no âmbito da ACIDES. 

 

4.2.1 Perfil dos Sujeitos 

 

Essa parte destina-se a apresentar o perfil dos sujeitos de pesquisa por 

entender que foi importante quando dos critérios de escolha dos sujeitos da 

entrevista e da análise dos dados atinentes ao objeto de pesquisa, oportunidade em 

que será privilegiado o uso de tabelas e gráficos. 

Os dados foram extraídos da parte inicial do questionário que teve por 

objetivo traçar o perfil dos formadores do CEMATA, integrantes do cadastro de 

especialistas da ACIDES. Inicialmente, na tabela 2, poderemos observar o tempo de 

serviço no âmbito da SDS: 

 

TABELA 2 - Tempo de serviço dos formadores no âmbito da Secretaria de Defesa 
Social (SDS) 

Tempo de Serviço na SDS Frequência Percentual 

Menos de 05 anos 1 2% 

Entre 05 e 10 anos  2 5% 

Entre 11 e 15 anos  4 9% 

Entre 16 e 20 anos  19 43% 

Entre 21 e 25 anos  10 23% 

Mais de 26 anos 8 18% 

TOTAL 44 100,00% 
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Nessa tabela, perceberemos que 84% dos formadores situam-se acima dos 

16 (dezesseis) anos de serviço e mais de 40% deles detêm mais de 20 anos de 

atuação, ou seja, carregam uma carga significativa de experiência técnico-

profissional no âmbito da SDS, conforme se visualiza no gráfico 2: 

 

Quanto à formação ou nível de escolaridade, a tabela a seguir possibilita 

termos uma visão mais ampla da realidade de aperfeiçoamento do quadro de 

especialista da ACIDES que atuou na formação policial dos Oficiais da PMPE: 

 

TABELA 3 - Nível de escolaridade dos formadores em termos de formação concluída 

Escolaridade/Formação Concluída Frequência Percentual 

Apenas CFO 1 2% 

Apenas Graduação 3 7% 

Especialização na área de Educação 14 32% 

Especialização na área de Segurança ou Gestão Pública 12 27% 

Especializações noutras áreas 8 18% 

Mestrado 6 14% 

Doutorado 0 0% 

TOTAL 44 100% 

 

Essa tabela acima nos permite observar indícios da preocupação com a 

progressão do nível de escolaridade e da formação dos formadores, indicadores que 

possibilitam perceber a concentração forte na questão da pós-graduação (Lato 

Sensu), ou seja, nível de especialização, como é comumente chamado, em especial, 

na área de Educação. Além disso, o indicativo do alcance do nível de mestrado - 
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pós-graduação (Strito Sensu) - entre esses formadores da ACIDES. Ressaltamos 

ainda que, entre os pesquisados, mais um deles encontra-se com mestrado em 

andamento e outros dois já em nível de doutoramento.  

Essa realidade acadêmica do Corpo Docente da ACIDES representada no 

gráfico já reflete a busca pela qualificação por parte do seu banco de especialistas, 

em especial pela área de educação, possivelmente fruto das políticas de valorização 

do ensino no âmbito da ACIDES e mudanças paradigmáticas na função policial. 

Além disso, é um indicador de reconfiguração das ações formativas do profissional 

de segurança pública conforme estamos anunciando nessa pesquisa.  

 

Em termos de experiência na atividade de docência, podemos observar um 

grupo com bastante participação nos mais diversos níveis de ensino conforme se 

constata no gráfico 4. Entretanto, como era de se esperar, a concentração maior 

deu-se no campo do ensino técnico-profissional e no ensino superior, com a 

representatividade de 64% se somarmos suas partes relativas.  
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Um dado que é importante destacar refere-se ao fato de que alguns 

formadores parecem não reconhecer, na prática, o CFO/PM como nível superior, 

mas sim como técnico-profissional. Isso foi notado quando confrontamos com os 

dados específicos dessa experiência docente e do tempo enquanto instrutor da 

ACIDES, pois é de se supor que não coincidam. Assim, essa questão não nos 

permitiu auferir diferenças entre os níveis e nem inferir quando da análise, até 

mesmo porque não foi o objeto dessa pesquisa. 

Em termos da experiência de serviço no âmbito da SDS, para termos a 

dimensão da carga acumulada de experiência operacional e administrativa, 

chegamos à tabela logo abaixo: 

 

TABELA 4 - Tempo de experiência em cada tipo de serviço desenvolvido pelos formadores 
no exercício profissional na SDS 

Tempo de experiência 
Serviço 

Operacional 
Percentual 

Serviço 
Administrativo 

Percentual 

Abaixo de 05 anos 2 5% 10 23% 

Entre 05 e 10 anos 9 20% 12 27% 

Entre 10 e 15 anos 12 27% 17 39% 

Acima de 15 anos 21 48% 5 11% 

Total 44 100% 44 100% 

 

É importante destacar que o formato dessa tabela possibilita a leitura 

comparativa da carga acumulada de experiência. Todavia, é importante iniciar a 

observação por parte, já que os formadores, quando no exercício de suas funções 

na SDS, na maioria dos casos, desempenham atividades de natureza operacional e 

administrativa. 

Feito isso, constata-se que os formadores trazem uma carga concentrada de 

experiência do serviço operacional acumulada muito maior do que a do 

administrativo, tendo em vista a representatividade maior e crescente em termos de 

tempo de experiência; observe a representação gráfica a seguir: 
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Esse tempo de experiência do formador focado no trabalho operacional tende 

a indicar possibilidades da concepção de formação desses profissionais, podendo 

ainda estarem perspectivados pelo paradigma repressivo.  

Finalizando essa parte geral, temos a clarificação da atividade atual desse 

grupo de formadores representada pelo gráfico 6, quando identificamos a atual 

atividade desenvolvida no âmbito da SDS, chegando ao patamar de 57% dos 

formadores atuando na área administrativa. É importante notar que o fato de indicar 

essa área, não implica afirmar que não atue operacionalmente, mas sim, em menor 

proporção. Fato é que, algumas áreas específicas, inclusive, conferem ao formador 

experiência de ambos os campos de forma equilibrada, mas ela representou apenas 

7% dos sujeitos. 
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Observando o próximo gráfico, a experiência desse corpo de formadores da 

ACIDES confere um status de ampla experiência na formação policial, já que temos 

mais de 30% deles acima de 15 (quinze) anos de atividade como formador, e se 

somarmos aos que estão acima dos 10 (dez) anos, esse percentual sobe para 66%, 

o que, definitivamente, indica uma constância do grupo que atuou na formação dos 

Oficiais da PMPE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De posse de todos os dados acumulados, extraímos a média do tempo de 

experiência como instrutor, chegando ao número de 12,5 anos que serviu de 

elemento norteador para definirmos, pelo critério da maior e menor experiência 

como instrutores, aqueles que seriam entrevistados, na fase de aprofundamento da 

pesquisa, ressaltando-se que o foco foi trabalhar com os extremos, em que pese o 

fato da maior atenção estar voltada para aqueles que continuam atuando na 

formação policial. 

Nesse sentido, a entrevista valeu-se de vários desses tipos envolvidos no 

processo de formação, desde muito tempo operacional ou administrativo até aqueles 

com maior ou menor experiência docente. A triagem, ou seja, esse processo de 

escolha teve a intenção de diversificar e de garantir representatividade dos sujeitos 

na fase de entrevistas. 

Devido ao grande número de formadores e a caracterização do seu perfil no 

âmbito da Instrutoria Interna, os quais chamaremos por F.1, F.2, ...., F.44, fizemos 

dois quadros de caracterização, um mais resumido abaixo com a formação dos 

sujeitos (entre parênteses, a graduação), e outro mais completo no Apêndice 3: 
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QUADRO 4 - Caracterização da formação dos sujeitos conforme codificação 

Cód. Formação Cód. Formação 

F.1 (CFO/PM); Especialização em Gestão Governamental F.23 (DIREITO); Especialista em Direito Público 

F.2 
(DIREITO); Especialização em Direito Administrativo e Mestrado em 

Ciências Políticas 
F.24 (ADMINISTRAÇÃO); Especialização em Filosofia do Exercício 

F.3 
(CONTABILIDADE); Especialização em Educação e Mestrado em 

Ciências Políticas 
F.25 (ENGENHARIA); Especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho 

F.4 (CFO/PM); Especialização em Capacitação Pedagógica F.26 
(LIC. LETRAS); Especialização em Direitos Humanos; em Docência no 

Ensino Superior 

F.5 
(ADMINISTRAÇÃO); Especialização em Polícia Comunitária, em Gestão 

de Pessoas e em Gestão Pública. 
F.27 

(PEDAGOGIA); Especialização em Linguagem Textual; Mestrado em 
Linguística; Doutorando em Linguística 

F.6 (DIREITO); Especialização em Planejamento Escolar F.28 (CFO/PM); Especialização em Contabilidade e Controladoria Pública 

F.7 
(CONTABILIDADE); Especialização em Segurança Pública e Gestão 

Governamental 
F.29 (DIREITO); Especialização em Direito Processual; em Direito Público 

F.8 
(DIREITO); Especialização em Direito Civil e Empresarial; em Gestão 

Governamental 
F.30 (CFO/PM); Especialização em Planejamento e Gestão Organizacional 

F.9 (LIC. MATEMÁTICA); Especialização em Educação F.31 (DIREITO); Especialização em Políticas Públicas de Segurança 

F.10 (COMPUTAÇÃO) e Especialização em Redes Convergentes F.32 
(ADMINISTRAÇÃO); Especialização em Gestão de Pessoas; em Docência 

do Ensino Superior 

F.11 
(CFO/PM) e Especialização em Capacitação Pedagógica e em 

Planejamento e Gestão Organizacional 
F.33 (DIREITO); Especialização em Gestão Pública; em Direito Público 

F.12 (CFO/PM); Especialização: Administração Educacional; Psicopedagogia F.34 (LIC. COMPUTAÇÃO) 

F.13 (Psicologia) F.35 (QUÍMICA); Mestrado em Ciências de Materiais e Doutorando nessa área. 

F.14 (CFO/PM) e Especialização em Capacitação Pedagógica F.36 (PEDAGOGIA); Especialização em Formação de Educadores 

F.15 (CFO/PM) e Especialização em Treinamento Desportivo F.37 (LIC. LETRAS) 

F.16 (DIREITO); Especialização de Direito Militar; em Direito Ambiental F.38 (DIREITO); Especialização em Direito Público; em Segurança Pública 

F.17 
(LIC. HISTÓRIA); Especializado em Ensino de História; Mestre em 

Antropologia Social; Doutorando em Antropologia Social 
F.39 

(DIREITO); Especialização em Capacitação Pedagógica, em Gestão da 
Segurança Pública 

F.18 
(CFO/PM); Equitação Escola de Equitação do Exército, e MBA em 

Gestão Governamental 
F.40 (ADMINISTRAÇÃO); Especialização em Políticas Públicas de Segurança 

F.19 (LIC. EDUC. FÍSICA); Especialização em Políticas de Segurança F.41 (CFO/PM); Especialização em Gestão de Segurança Pública 

F.20 
(DIREITO); Especialização: Direito Público; Formação de Educadores; 

Gestão Governamental. Mestrando em Direitos Fundamentais. 
F.42 (PSICOLOGIA); Especialização em Formação de Educadores 

F.21 (COMPUTAÇÃO); Mestrado em Ciências da Computação F.43 (CFO/PM) 

F.22 (CFO/PM); Especialização em Capacitação Pedagógica F.44 (ADMINISTRAÇÃO); Especialização em Políticas Públicas de Segurança 
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 Com base nas respostas da primeira parte dos questionários estruturamos 

esse quadro e observamos que apenas 01 (um) dos formadores pesquisados (F.43) 

manteve sua formação inicial limitada aos conhecimentos profissionais específicos 

do CFO/PM, enquanto onze deles (F.1, F.4. F.11, F.12, F.14, F.15, F.18, F.22, F.28. 

F.30, F.41), ao longo de sua carreira, preocuparam-se em especializar numa área do 

conhecimento. Os outros 34 (trinta e quatro) formadores buscaram uma área do 

conhecimento para complementar sua formação profissional de nível superior, dos 

quais apenas 03 (três) não se especializaram em alguma área específica de 

conhecimento (F.13, F.34 e F.37). Entre os formadores pesquisados, 06 (seis) deles 

avançaram na busca do conhecimento científico alcançando o nível acadêmico do 

mestrado e/ou doutorado (F.2, F.3, F.17, F.21, F.27, F.35), denotando que o perfil 

atual dos formadores do CFO/PM é diferenciado. São diversas formações, em geral, 

não havendo nem o antigo ponto comum que era possuir o CFO/PM. Hoje, tem-se 

uma parte absolutamente significativa de especialista e mestres. 

 Esse surgimento de graus acadêmicos antes não presentes nas Escolas de 

Formação Policial, já que antes eram absolutamente endógenos, evidencia, hoje, 

uma abertura maior, denotando os esforços desses profissionais que procuram 

avançar na busca do conhecimento. Esse perfil dos sujeitos já começa a sinalizar 

para um processo de mudança no contexto da formação policial cujos formadores já 

começam a avançar no mundo do conhecimento, não havendo apenas formadores 

formados exclusivamente pelo antigo CFO/PM.  

Além das titulações citadas no quadro acima, é importante ressaltar 

inicialmente a diversidade de atuações na área da docência, conforme indica o perfil 

geral no apêndice C, percebendo, contudo, uma concentração na experiência ligada 

à área de formação profissional, cuja representatividade liga-se aos cursos de 

formação e capacitação interna da ACIDES.  

 

4.3 Procedimentos de coleta e análise dos dados 

 

Os passos procedimentais que foram trilhados para atender aos objetivos 

propostos se utilizaram da pesquisa de campo, onde não só se buscaram os 

ambientes próprios dos fatos estudados, mas também seus atores, além da 

obtenção de informações encontradas nos documentos oficiais da ACIDES, com 

nossas devidas inferências, atinentes à mudança para o ensino policial e às 
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exigências postas ao formador no âmbito da ACIDES, para apropriação e 

fundamentação do objeto de estudo. 

Partindo da compreensão de que os instrumentos mais adequados são 

aqueles que possibilitam buscar as informações necessárias ao cumprimento do 

nosso objetivo de pesquisa, foi aplicado um questionário contendo uma parte inicial 

atrelada à necessidade de descrever bem a população envolvida, a partir da 

obtenção de dados relativos às especificidades do sujeito, indicação de seus 

interesses, aspectos de sua personalidade e formação biográfica, como nos 

ensinam Moreira e Calefe (2006). E uma segunda parte congregando aspectos dos 

objetivos propostos. 

Assim, a aplicação de questionários foi o primeiro instrumento a ser utilizado, 

construído a fim de obter dados pessoais e institucionais referentes ao formador 

atuante na formação policial e aspectos gerais e específicos da atividade docente na 

formação policial no âmbito da ACIDES, com foco nos objetivos da pesquisa.  

Como identificamos, a partir das informações colhidas junto à SDS, mais 

especificamente nos documentos oficiais de designação de instrutores da ACIDES e 

demais informações junto ao seu banco de dados disponível, 64 (sessenta e quatro) 

formadores que ministraram aulas no último CFO/PM, tínhamos a pretensão inicial 

de aplicar os questionários juntos a todos; no entanto, mesmo com todos os 

esforços desprendidos na aplicação não conseguimos a totalidade. Entretanto, após 

estabelecer novos prazos de entrega, chegamos ao quantitativo de 44 (quarenta e 

quatro) questionários respondidos.  

A próxima etapa foi a realização das entrevistas, como instrumento para 

aprofundar-se mais na busca da resposta da questão de pesquisa, apoiando-se 

também no que Minayo (2004) ensina em torno deste instrumento de pesquisa 

qualitativa que é capaz de incorporar a questão de significado e da intencionalidade 

como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. 

Selecionados os entrevistados, partiu-se para apreensão das impressões 

desses formadores, tidos como docentes policiais na formação profissional da 

ACIDES, por meio das entrevistas semiestruturadas, por entender que se 

configurava num instrumento mais adequado à tentativa de compreender o 

fenômeno estudado. Assim, foram entrevistados 09 (nove) formadores a partir de um 

roteiro prévio de entrevista que tornou a pesquisa mais aberta, mas, ao mesmo 

tempo, fortalecida por sua estrutura focada no objeto e nos objetivos da pesquisa. É 
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importante que se reforce a construção desse roteiro pois não perdeu de foco a 

intenção de caracterizar com maior clareza o objeto de estudo, sendo balizado pelos 

objetivos de pesquisa, o qual consta no apêndice B. 

Finalizada a aplicação dos instrumentos e de posse dos dados, eles foram 

categorizados e em seguida organizados, inicialmente, em quatro eixos principais: 

concepção de formador, elementos estruturantes da profissionalidade docente dos 

formadores; desafios enfrentados na perspectiva do paradigma preventivo; e, 

possibilidades de (re)configuração da profissionalidade docente dos formadores. 

Para orientação do processo analítico, recorreu-se à análise de conteúdo 

temática definida por Bardin (2004) como conjunto de técnicas que utiliza 

procedimentos sistemáticos que serão úteis na descrição dos conteúdos das 

mensagens. Para tanto, partimos para a construção do quadro analítico a partir dos 

caracterizadores da profissionalidade docente, que se encontram no quadro abaixo 

apresentado, os quais foram cruciais para análise dos dados que emergiram dos 

sujeitos de pesquisa. 

 
QUADRO 5 - Caracterizadores ou Geradores de Especificidade propostos por Roldão (2007) 

Caracterizador Descritivo 

Natureza 
Compósita 

Os conhecimentos passando a se constituir como parte integrante uns dos 
outros, como, por exemplo, o conhecimento didático, incluirão, modificando-
o, o conhecimento de conteúdo. Não basta, então, apenas conhecer, deve 
ser capaz de se incorporar mutuamente num processo de conhecimento 
transformativo capaz de oferecer profundidade no ato de ensinar, numa 
relação dinâmica entre a competência e a qualificação. 

Capacidade 
Analítica 

Se opõe ao agir rotineiramente, consiste em identificar sentidos e ampliar 
potencialidades de ação docente diante da situação com que o profissional 
se confronta. Esse caracterizador reforça o contexto da qualificação para o 
desenvolvimento da competência no ato de ensinar. 

Natureza 
Mobilizadora e 
Interrogativa 

Implica convocar inteligentemente, articulando elementos de natureza diversa 
num todo complexo e isso se dará na perspectiva interrogativa como 
questionamento permanente na busca da complexa ação de ensinar.  

Meta-Análise 

Refere-se à postura de distanciamento e autocrítica, implícita nos 
pressupostos de uma prática reflexiva, mas que se sublinha, não pode 
prescindir dos contributos dos vários tipos de conhecimento formal que 
constituem o saber docente, do conteudinal ao pedagógico-didático. 

Comunicabilidade 
e Circulação 

Corresponde à socialização e à partilha da ação de ensinar, como 
conhecimento em constante processo de transformação.  

Fonte: Roldão (2007). 

 

Adotamos também as cinco etapas propostas por Moraes (1999) no processo 

de análise: 1) Preparação das informações, onde identificamos os diferentes tipos 

de informações presentes nas respostas dos questionários e nas degravações das 
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entrevistas a serem analisadas, iniciando, em seguida, o processo de codificação 

dos sujeitos, usando a nomenclatura F (Formador) e o número correspondente ao 

recebimento do questionário finalizado, recebendo a mesma codificação para 

entrevista, tudo isso para promover a celeridade e a segurança, sem perder de vista 

o foco no objeto de pesquisa; 2) Transformação do conteúdo em unidades, após 

reler todo material, isolamos cada uma das unidades de análise, para, assim, definir 

as unidades de contexto; 3) Categorização, agrupamos os dados de acordo com as 

categorias pré-definidas, seguindo os critérios de pertinência, exaustividade, 

homogeneidade, exclusividade e objetividade; 4) Descrição, organizamos tabelas e 

quadros num primeiro momento de comunicação dos resultados, relacionando as 

frequências das respostas; 5) Interpretação, buscamos compreender mais 

aprofundadamente os conteúdos das mensagens, realizando inferências a partir do 

referencial teórico estudado. 

Destacamos que o interesse de aprofundar o estudo com o uso dos dois 

instrumentos foi alcançado, possibilitando uma maior aproximação dos significados 

conforme os dados que emergiram das entrevistas, com vistas ao aprofundamento e 

à abrangência na compreensão do objeto de pesquisa. Ressaltamos que seguimos 

os ensinamentos de Lüdke e André (1986) que nos propõem uma reflexão sobre a 

adequação das técnicas à natureza do problema na pesquisa em educação. 

Portanto, partindo dessa adequação, conseguimos consolidar os dados coletados 

das entrevistas, os quais permitiram um maior aprofundamento das informações 

obtidas no trabalho de campo dos questionários, cuja intenção foi de nos apropriar 

mais das questões atinentes à profissionalidade docente requerida no ensino policial 

da ACIDES, nesta transição paradigmática.  

 Finalizamos ressaltando o alinhamento com o pensamento de Lüdke e André 

(1986) quando tratam da orientação de que um estudo, quando se pretende retratar 

a realidade de modo mais amplo, requer que os dados sejam coletados em 

situações, momentos e fontes variadas, e o de Minayo (2004) que parece concordar 

com essa perspectiva no sentido de que sempre que for possível devemos 

multiplicar as fontes dos dados para ampliar as tentativas de aproximação, ao invés 

de restringir a uma única técnica ou procedimento de coleta de dados. 
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4.3.1 O momento dos questionários 

 

É importante iniciar ressaltando que aplicamos um pré-teste do questionário 

com 05 (cinco) formadores que atuaram noutros cursos de formação ou noutros 

anos no contexto do CEMATA da ACIDES, a fim de verificar a clareza das questões 

e correção de possíveis falhas na elaboração das questões. 

 Finalizados os testes do instrumento e de posse da lista dos dados dos 

formadores, chegava o momento de instruir o processo inicial da pesquisa, por meio 

de contatos pessoais ou por telefone com cada um dos sujeitos de pesquisa para 

fins de envio do questionário. Deparamos com uma pequena parte dos formadores 

que não foi localizada, a maioria relativa ao ano de 2007, cujos arquivos dos 

contatos dos formadores estavam desatualizados e não obtivemos êxito. Aqueles 

integrantes da Secretaria de Defesa Social foram mais facilmente localizados após 

visita ao Departamento de Gestão de Pessoas. 

Conforme anteriormente descrito, nossa intenção era atingir todos os 

formadores que ministraram aulas no CFO/PM, entre os anos de 2007 e 2009, 

contudo, diante da não localização de alguns, ausência de resposta de outros e 

aliada à temporalidade da pesquisa e às etapas subsequentes, percebemos que não 

seria possível a totalidade. Porém, era importante buscar um quantitativo que tivesse 

representatividade, pertinência, homogeneidade e exaustividade, como nos ensinou 

Bardin (2004) com vista a um adequado processo analítico.  

No geral, 10 (dez) formadores não foram localizados - principalmente os 

professores civis - e muitos formadores pediram novos prazos para entregar as 

respostas do questionário, o que nos fez perceber o compromisso em responder 

efetivamente os itens elencados, o que concedemos, tendo todos remetidos no 

segundo prazo. Contudo, cerca de 08 (oito) deles não retornaram, mesmo com 

novos prazos estipulados e contatos realizados. Como a temporalidade da pesquisa 

exigia caminhar para próximas etapas previstas no cronograma, era preciso finalizar 

os prazos de recepção do instrumento. 

 Quando da recepção dos questionários, foram detectados em dois deles a 

ausência de resposta, oportunidade em que solicitamos ao sujeito o preenchimento 

complementar do campo correspondente, o que procedemos. Esclarecemos que 

muitos foram os esforços para o retorno dos questionários, realizando sempre 

contatos pessoais, telefônicos e por e-mail. Ao final, foram coletados 46 (quarenta e 
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seis) instrumentos respondidos, mas 44 (quarenta e quatro) questionários válidos, já 

que dois foram invalidados devido à constatação de que o formador não lecionou no 

CFO/PM no período considerado da pesquisa. 

 

4.3.2 O momento das entrevistas 

 

 Trataremos agora do segundo instrumento de pesquisa utilizado. Mapeamos 

cerca de 12 (doze) formadores que atendiam aos critérios estabelecidos para o 

segundo procedimento de coleta assim como a diversidade de perfis para evitar 

influência ou tendências nos resultados uma vez que constatamos a presença de 

formadores civis e militares que atuaram na formação policial. Além disso, entre os 

civis, tínhamos uma professora e policiais civis, e entre os militares, tínhamos 

bombeiros e policiais militares, além de militares da reserva, exigindo contemplar as 

falas desses sujeitos no aprofundamento das questões. 

 Assim, foram selecionados 09 (nove) formadores para proceder essa segunda 

etapa, e todos se colocaram à disposição para entrevista e demonstrando muito 

interesse na participação. Todas entrevistas foram marcadas por telefone ou através 

de contato pessoal, de forma que entrevistamos um ou dois formadores por semana, 

finalizando no período de dois meses todas as entrevistas. 

 Destacamos a ansiedade de alguns formadores com relação a esse momento 

específico de ser entrevistado, inclusive com a preocupação em torno do que iriam 

responder ou dialogar sobre cada questão direcionadora, tendo deixado claro que 

não era para se preocupar com o que responder, mas sim, se o que iria responder 

representava o sentido, o significado ou suas concepções e opiniões sobre cada um 

dos itens do roteiro da nossa conversa (entrevista). 

 Como nosso local de entrevista era um ambiente sugerido pelo entrevistado 

desde que atendesse às condições mínimas de silêncio e restrições de contatos 

telefônicos ou pessoais que interferissem no andamento da entrevista, percebíamos 

que isso levava a uma maior tranquilidade do entrevistado. Evidentemente, isso 

exigia mais disciplina e regras a serem estabelecidas antes do início, especialmente 

quando da experiência da primeira entrevista, quando o entrevistado precisou 

atender um contato específico e tivemos de reiniciar os trabalhos. 

 Quando do início da entrevista, padronizamos nossa apresentação seguida 

da retomada do objeto da pesquisa, lembrando aos formadores do momento inicial 
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das respostas às questões presentes no questionário, reforçando a garantia do 

anonimato e sigilo quando da análise dos dados e publicação dos resultados da 

pesquisa, e que daria feedback dos resultados de pesquisa. 

 Antes, solicitávamos autorização para gravar a entrevista, ao mesmo tempo 

em que demonstrávamos a necessidade da gravação devido à fidelidade dos dados 

e à celeridade do momento devido a esse procedimento. Feito isso, e após conferir 

se o ambiente era adequado para evitar interrupções e distrações potenciais, era 

solicitada a dedicação exclusiva e concentração necessária para o êxito no 

encaminhamento das respostas durante a entrevista, o que era aceito e respeitado 

de pronto por todos, não havendo registro de quaisquer situações adversas nas 

entrevistas realizadas, salvo o que dissemos sobre a primeira. 

 As entrevistas dos sujeitos dessa pesquisa foram gravadas no aparelho 

próprio da Olympus WS700, e tiveram as seguintes especificações:  

 
QUADRO 6 - Especificações dos detalhes das entrevistas 

Codificação Local Tempo 

F.4 Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa da PMPE 28'45'' 

F.8 Auditório da Corregedoria Geral 15"48' 

F.17 Sala Reservada do Comando Geral do CBMPE 26'13'' 

F.21 Sala de Reunião da Gerência de Tecnologia 16'12'' 

F.35 Sala de Reunião do Comando Geral da PMPE 21'27'' 

F.36 Livraria Saraiva no Shopping Guararapes (Próximo ao local de trabalho) 20'52'' 

F.39 Livraria Cultura (próximo ao local de trabalho) 22'51'' 

F.41 Sala de Reunião do Comando Geral da PMPE 22'13'' 

F.43 Sala de Reunião do Campus de Ensino Mata/ACIDES 19'31'' 

 

 A transcrição das entrevistas foi realizada de forma detalhada e minuciosa, 

guardando na íntegra seu conteúdo, representando com símbolos ou palavras as 

pausas, hesitações, retornos das falas, enfim, tudo com vistas à apropriação de tudo 

que pudesse clarear ao máximo o fenômeno estudado. Todas as intervenções ou 

passagem dos itens do roteiro foram desenvolvidas de forma a permitir que os 

formadores sentissem o mais à vontade possível para discorrer sobre os temas 

propostos por meio de indagações. 

 Ao final de cada entrevista, registrávamos todas as observações num arquivo 

próprio destinado aos dados da entrevista para agregarmos essas anotações gerais 
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feitas à transcrição, o que possibilitou agregar inúmeras informações importantes 

para nossas análises, indicadores metodológicos para novas e futuras pesquisas. 

 Ao finalizar a nona entrevista, percebemos que chegamos aos objetivos 

traçados na pesquisa em termos de critérios e aprofundamento.  

 

4.3.3 Procedimentos para análise dos dados 

 

 Para o tratamento e a análise dos dados coletados, como mencionamos 

anteriormente, foi utilizada a análise de conteúdo proposta por Bardin (2004, p. 48) 

que a define como 

 
um conjunto de técnica de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens. 
 

 Mais especificamente, fizemos uso da análise temática, onde se desdobra o 

texto em unidades e categorias em torno do objeto pesquisado, para um 

reagrupamento dos dados analíticos. Buscamos dialogar com o material para 

responder aos objetivos e às questões de pesquisa através do conteúdo das 

comunicações explícitas e implícitas. 

 Nesse tipo de análise se busca compreender a informação para além dos 

seus significados imediatos e aparentes. Por isso ela requereu certo rigor e crítica, 

ou seja, fugir da simples leitura da realidade, mas também exigiu um grau de 

inferência. 

 Algo muito interessante nas análises de conteúdo é que não há nada pronto, 

há apenas algumas regras básicas que nos auxiliam na reinvenção e na releitura da 

realidade investigada. Assim, as análises de conteúdo vão além de uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa de um comunicado. Ela tem como objetivo a 

interpretação e a inferência desse conteúdo manifesto da comunicação, segundo 

Bardin (2004). 

 A categorização dos dados deu-se a partir da sua organização. Advindos das 

respostas dos formadores a partir dos instrumentos de pesquisa - os questionários e 

as entrevistas - seguiram as regras postas por Bardin (2004) para que a análise 

desses dados fosse válida; são elas: 1) Homogeneidade, onde avaliamos se os 
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dados realmente se referiram ao mesmo tema; 2) Exaustividade, analisando 

detidamente os textos, buscando o seu esgotamento; 3) Exclusividade, realizamos 

a conferência dos registros a fim de evitarmos a classificação do mesmo dado em 

mais de uma categoria nos eixos considerados; 4) Pertinência, checando o 

alinhamento do conteúdo ao objetivo, cuidando para não se distanciar do nosso 

objeto de pesquisa, e sua adequação. 

 Partindo desses princípios, o processo de análise dos resultados dos 

questionários foi o primeiro passo, no qual o referencial teórico estudado forneceu a 

base inicial de conceitos a partir dos quais foi feita a primeira classificação dos 

dados. Como instrumento de aprofundamento, as entrevistas foram analisadas na 

sequência, formando a base final dos dados.  

 Realizamos com uma leitura flutuante, exaustiva e minuciosa do material, 

conforme sugere Bardin (2004). Essa leitura proporcionou maior familiaridade com o 

conteúdo analisado no esforço de apreender e inferir sobre os dados que estávamos 

de posse. Esse mesmo processo se repetiu tanto na análise dos questionários 

quanto nas entrevistas. Permitiu-nos conhecer melhor o texto, apropriar-nos dos 

dados evitando contaminar com as impressões e os significados do conteúdo 

analisado. 

 Agrupamos e reagrupamos o material diversas vezes até conseguir destacar 

os elementos mais comuns. E isto foi possível seguindo as orientações de Bardin 

(2004), na categorização focada na análise temática, que consiste na classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto. 

 No âmbito dessa opção pela análise temática, contamos com quatro eixos 

temáticos, os norteadores da análise, que tinham estreita relação com os objetivos 

do estudo. No que se refere ao primeiro eixo - concepções de formador na formação 

policial no contexto da ACIDES - consideramos que a concepção de formador que 

os sujeitos carregam indica a profissionalidade docente requerida para atuar no 

ensino policial. O segundo eixo - elementos estruturantes da profissionalidade de 

formadores da ACIDES na sua relação com caracterizadores da profissionalidade 

docente - congrega os geradores de especificidades que permitem identificar 

aproximações e distanciamentos em torno da profissionalidade docente requerida do 

formador. O terceiro eixo - desafios enfrentados por formadores na ACIDES - indica 

as dificuldades e os desafios postos pela docência no ensino policial perspectivada 

pela afirmação do paradigma preventivo/educativo. O último dos eixos - 
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possibilidades de (re)configuração da profissionalidade docente de formadores da 

ACIDES na perspectiva de afirmação do paradigma preventivo/educativo - congrega 

aspectos relacionados a concepções, elementos estruturantes e desafios 

enfrentados, permitindo-nos aprofundar e consolidar os achados nos eixos 

anteriores. 

Tomando como ponto de partida essa categorização, prosseguimos com o 

refinamento da análise, destacando os temas emergidos das entrevistas em diálogo 

com as observações e o referencial teórico que serviu de base para esta 

investigação. E sequenciamos os achados de acordo com os eixos considerados na 

direção de caracterizar a profissionalidade docente requerida para atuar na 

formação policial, que passamos a apresentamos na seção seguinte. 
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5 ELEMENTOS ESTRUTURANTES DA PROFISSIONALIDADE DOCENTE 

REQUERIDA PARA ATUAR NA FORMAÇÃO POLICIAL NA ACIDES 

 

 Esta seção dedica-se a explicitar os achados na análise dos dados recolhidos 

junto a formadores que atuaram na formação policial, na ACIDES no período de 

2007-2009, no que diz respeito a concepções de formador, elementos estruturantes 

do trabalho dos formadores, desafios postos à docência no ensino policial e 

possibilidades de (re)configuração da profissionalidade docente tanto frente à 

afirmação do paradigma preventivo e educativo na formação do profissional de 

segurança pública como nas atividades formativas no âmbito da ACIDES. 

Sempre é válido ressaltar que tudo se deu através de um processo 

permanente de aprofundamento, e porque não de curiosidade, frente aos estudos já 

realizados sobre esta recente temática, tanto no que se refere à docência no ensino 

policial, quanto à noção de profissionalidade docente. Ainda é de ressaltar que muito 

do que foi aprofundado contribuiu para uma maior compreensão de limites e 

possibilidades de ruptura paradigmática com a lógica do processo tradicional de 

ensino policial.  

 Entre muitas idas e vindas no processo de organização e análise dos dados, 

houve sempre a preocupação de confrontar o que emergia do campo empírico com 

o que já tínhamos avançado nos estudos teóricos, tudo no esforço de estabelecer 

uma relação dialógica entre essas duas dimensões do conhecimento, na direção de 

dar conta dos eixos temáticos que passamos a explicitar. 

  

5.1 Concepções de formador na formação policial no contexto da ACIDES 

 

Consideramos pertinente tratar acerca da concepção de formador que os 

sujeitos carregam por entender que podem indicar aspectos relevantes em torno da 

profissionalidade docente requerida no ensino policial na medida em que externará 

as condições postas por ele, enquanto exigência, para atuar como docente no 

ensino policial no âmbito da ACIDES.  

 Para representar as respostas apresentadas à questão especificamente 

voltada para a concepção de formador, diante da solicitação de explicitação de 

exigências para selecionar formadores para atuarem na formação policial na 

ACIDES, organizamos o quadro a seguir: 
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QUADRO 7 - Exigências postas pelos formadores como requisito para atuar como formador na 
ACIDES 

Unidades de Análise Frequência Percentual 

Formação Específica na área  14 32% 

Experiência Prática Operacional e Capacidade em Ensino/Didática 6 14% 

Experiência Prática Operacional, Capacidade em Ensino/Didática 
e Formação Específica na área  

6 14% 

Capacidade em Ensino/Didática 5 11% 

Formação Específica na área e Capacidade em Ensino/Didática 5 11% 

Experiência Prática Operacional  4 9% 

Experiência Prática Operacional e Formação específica na área  4 9% 

Total 44 100,00% 

 

 Os dados indicam a maior representatividade assumida pela exigência da 

formação específica na área daquilo que lecionará na formação policial. Isso mostra 

que a exigência anterior do formador enquanto possuidor de experiência prática 

operacional como elemento condicionante para atuar como formador não mais 

aparece como uma concepção dominante, dando lugar à formação específica na 

área. Isso denota um deslocamento da concepção acerca do que é requerido para 

atuar na docência no ensino policial, refletindo o movimento de mudança 

paradigmática, a partir do que pensam os próprios formadores, isso porque na 

instrução militar a concepção de formador se dava a partir daqueles que detinham 

um saber prático operacional fundamentada na transmissão de conhecimento 

(BASÍLIO, 2007; VERAS, 2008). 

O perfil traçado dos formadores na seção anterior já anunciava essa busca 

pelo conhecimento especializado. Essa concepção mais recorrente acerca de que é 

preciso ter uma formação específica na área para atuar como formador vem atrelada 

também à condição do próprio CFO/PM, como se pode observar em algumas 

passagens: "Habilitação Técnica Específica para a Disciplina que o(a) Instrutor(a) foi 

selecionado(a), visando evitar improvisação e para credenciar legalmente o curso" 

(F.2); "Especialização na área, uma vez que teoricamente melhor qualifica o 

instrutor" (F.9); Especialistas e mestres para o CFO/PM por entender que este curso 

ocupa a posição de Curso Superior (F.29). 

Entretanto, não se pode afirmar que isso está consolidado, visto que ainda há 

aqueles que creditem na condição prática operacional um requisito para atuar como 

formador na ACIDES, observando passagens do tipo: "Experiência. Em razão da 
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aplicação prévia daquilo que está ministrando” (F.7) ou ainda "Experiência prática na 

matéria específica na matéria que irá ministrar aula" (F.33). 

 Nesse cenário, é importante alertar para questão posta por Roldão (2007) 

quando afirma sua preocupação quando se coloca naquele que exerce a função de 

ensinar um domínio do conhecimento formalizado, conteudinal, pois ainda se liga às 

características da mera transmissão. A autora chama atenção para outro significado 

para essa função de ensinar, associada agora ao ato de promover a aprendizagem e 

apropriação de saberes pelo outro. Esse deslocamento de concepção conduzirá o 

centro dessa função para um campo mais adequado ao discente, ao mesmo tempo 

em que se projetará, necessariamente, a um corpo de conhecimento mais compósito 

e complexo. 

 Mas houve também aqueles que enfatizaram a questão de se capacitar na 

área de ensino ou didática para atuar como formador. Isso denota uma preocupação 

emergente e a percepção de que se tornou necessário se apropriar de outros 

conhecimentos, e que são distintos da experiência prática operacional e da 

formação especializada, como se segue: "Cursos na área de ensino e didática, para 

que os conhecimentos técnicos sejam instruídos de forma didática para os alunos" 

(F.10); "Serem possuidores de uma didática que buscasse relacionar os conteúdos 

exigidos no perfil profissional e as demandas formativas da sociedade atual, 

mensurados por uma banca de professores" (F.27); Algum curso em capacitação 

pedagógica; avaliação anterior positiva do corpo discente; experiência comprovada 

da disciplina pretendida; teste prático com banca avaliadora (F.39). 

 Nessa aproximação, embora importante no contexto dessa transição da 

instrução militar para o ensino policial, o formador não pode indispor das condições 

de experiência operacional ou prática policial e da formação específica. Destarte, 

observamos em algumas das respostas uma concepção de formador cuja exigência 

não se basearia no domínio de uma só dimensão, mas de duas. Houve um misto 

dessas combinações, nessa ordem: 

 
1°) Experiência Prática Operacional e Capacidade em Ensino/Didática:  
Experiência e prática pedagógica. Para poder repassá-las para os futuros 
oficiais PM (F.21).  
Ter conhecimento de didática e experiência profissional (F.34). 
 
2°) Formação Específica na área e Capacidade em Ensino/Didática: 
Formação acadêmica compatível com a formação e seleção com prova 
didática. Em virtude da acides pretender ser instituição de ensino superior. 
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Em caso de formação profissional, comprovação de conhecimento técnico 
através de prova didática, com formação de banca examinadora (F.17). 
 
Curriculum vitae, no mínimo como especialista e mestrando, experiência 
como docente, porque passaria maior sensação de segurança e respeito 
dos discentes (F.20). 
 
Primeiramente, exigiria uma prova prática do docente, para ver sua 
desenvoltura a frente dos discentes, logo após, verificaria a sua 
especialização e competência através do currículo. Porque não quer dizer 
que muitos cursos de capacitação ou especialização são o ideal para 
ministrar aulas para quem está entrando numa profissão (F.23). 
 
3°) Experiência Prática Operacional e Formação específica na área: 
Mínimo de cinco anos de experiência na execução de atividade fim da 
Corporação e especialização na área da disciplina (F.1).  
 
Saber prático com formação Universitária e/ou especializada (F.3). 

 

  É importante observar que a experiência prática operacional, em duas 

dessas combinações, apareceu como requerida, estabelecendo o reconhecimento 

de outra dimensão do ensino por parte daqueles que atuam como formador. Da 

mesma forma, aconteceu a outra combinação identificada, desta feita, por aqueles 

que depositaram a condição na formação específica mas combinada com a 

capacidade de ensino/didática. 

 Por fim, aqueles formadores que colocaram a condição da experiência prática 

operacional, mas também da formação específica na área e da capacidade em 

ensino/didática, situando, inclusive, uma qualificação em docência. Já parecem  

perceber a exigência de um corpo de conhecimento necessário e que deve ser posto 

como requisito para que venha a atuar como formador no âmbito da ACIDES, 

vejamos eles:  

 
Qualificação Técnico-profissional, qualificação em docência e experiência 
profissional no tema da disciplina (F.13). 
 
Experiência somada a uma boa condição pedagógica e conhecimento 
adquirido (cursos, especializações e etc...) a experiência é muito importante, 
contudo se o profissional não tiver o domínio do conhecimento e não souber 
passar, vivenciar, transformar este conhecimento em ensinamentos terá 
dificuldades formar novos profissionais (F.18). 
 
Qualidade no currículo (graduação, especializações e cursos de atualização 
na área); experiência profissional na disciplina; apresentação de plano de 
disciplina com base em diretrizes modernas de ensino; apresentação e 
execução de plano de aula. Considero fundamental o domínio de conceitos 
atuais sobre os conhecimentos a serem ministrados, na mesma medida de 
habilidades essenciais à docência, como capacidade de controle e 
motivação do grupo, domínio de conteúdos, dinamismo e organização. 
(F.19). 
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 Esse grupo se aproxima de uma preocupação que parece se alinhar com as 

perspectivas previstas nas políticas educacionais postas pela MCN (BRASIL, 2009), 

expondo um reconhecimento de um conjunto de conhecimentos e habilidades 

necessários ao exercício da atividade de formador, na perspectiva de docente do 

ensino policial. 

 Nessa fala, o formador F.18, por exemplo, projeta uma visão que se aproxima 

da preocupação de Roldão (2007) acerca da capacidade de mediação e 

transformação do saber conteudinal curricular por aquele que exerce a função de 

ensinar, quando da sua defesa em torno da necessidade da transformação do 

conhecimento em ensinamentos. Some-se a isso um dado interessante: essa 

concepção partiu de um formador com perfil de mais experiência operacional e sem 

formação específica na área de educação, evidenciando a existência de um 

movimento de dentro para fora na Instituição, caminhando no sentido da afirmação 

do paradigma preventivo e educativo. 

 Enfim, os requisitos postos pelos formadores para atuar na formação policial 

se mostraram bem diversificados. Reportando-me ao quadro inicial, percebe-se que, 

dentre cada conhecimento ou grupo de conhecimentos julgados como requeridos 

para atuarem na formação policial pelos próprios formadores, concentrou mais na 

questão de domínio do conhecimento específico enquanto exigências postas para 

ser formador, consolidando a concepção de formador mais frequente. 

 Registramos também que, no que se refere ao perfil do sujeito respondente, 

no geral, houve um quadro também bem heterogêneo. Inclusive, ora advindo 

daquele com mais tempo na atividade operacional, ora daquele com menos, da 

mesma forma ocorreu com aqueles que são mais ou menos especialistas numa 

determinada área, ou ainda, maior e menor experiência como formador da ACIDES. 

 Esse é um dado importante no sentido de que esse movimento de mudança 

não está localizado num grupo isolado, mas afeta os diversos sujeitos que atuam 

como formador. E que, assim, não mais se deposita apenas na experiência prática 

operacional a condição para atuar como formador, indicando um reconhecimento da 

formação policial mais próxima das condições de ensino policial e distanciando-se 

mais da mera instrução militar. Essa é inclusive uma das lacunas apontadas por 

Poncioni (2007) no que se refere à necessidade de rompimento de alguns 

paradigmas existentes nas Academias. Por outro lado, isso também indica a 

necessidade apontada pelo formador de se aprofundar noutros campos do 
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conhecimento, ou seja, a especificidade de conhecimentos para exercer essa função 

de ensinar (ROLDÃO, 2007). 

 Um dado igualmente relevante de análise é o fato de que, ao aprofundar as 

questões nas entrevistas, identificamos que, dentre aqueles que indicaram a 

capacidade de ensino/didática, há evidências de que concebem uma combinação 

com outra dimensão do ensino, como disse o F.39: "E dentre outras características, 

eu acho que o instrutor deve manter-se sempre atualizado, sempre em regime de 

pesquisa, um eterno pesquisador. Ele tem como características o manejo dos alunos 

entender a nova problemática, os novos paradigmas sociais", nesse exemplo, 

combinado com conhecimentos específicos na área. 

 Em síntese, ficou constatada uma maior representatividade da concepção de 

formador como aquele que tem domínio do conteúdo especializado. Entretanto, ficou 

caracterizado que, em termos gerais, a concepção de formador não tende a assumir 

uma condição isolada de um único conhecimento para atuar na formação policial, 

mas já se requerem outras dimensões daquele que exercerá a função de ensinar. 

Esse reconhecimento da ampliação do campo de conhecimentos para atuar como 

formador no ensino policial sinaliza na direção de uma profissionalidade docente 

requerida que não se reduz à experiência operacional. 

 Nesse sentido, podemos inferir que esses aspectos congregam elementos 

que indicam a construção de uma concepção de formador no âmbito do 

reconhecimento da pertinência do ensino policial, enquanto uma formação 

profissional – seja pela tendência a apontar para uma conjugação de aspectos 

necessários (conhecimento especializado, prático operacional, didáticos etc.), seja 

pela compreensão de que a dinâmica desta conjunção representa o elemento 

constitutivo da atividade de formador. 

 

5.2 Elementos estruturantes da profissionalidade de formadores da ACIDES na 

sua relação com caracterizadores da profissionalidade docente 

 

 Na missão de caracterizar elementos estruturantes da profissionalidade 

docente requerida para atuar no ensino policial na ACIDES, no contexto das 

exigências do paradigma preventivo/educativo, partimos para identificar elementos 

estruturantes da profissionalidade de formadores na sua relação com o conjunto de 

caracterizadores distintivos da função de ensinar que Roldão (2007) designa como 
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geradores de especificidade – que possibilitou aproximações e distanciamentos dos 

elementos da profissionalidade docente requerida com esses caracterizadores.  

E para dar conta dessa tarefa, no sentido de dar uma maior visibilidade aos 

elementos estruturantes na sua relação com os cinco caracterizadores, 

congregamos os dados em quatro partes definidas a partir de aspectos enunciados 

nas perguntas constantes do questionário aplicado (3.4; 3.5; 3.6; 3.7), organizadas 

nos seguintes contextos: 1) Conhecimentos balizadores de sua atuação como 

formador; 2) Estratégias utilizadas para interagir com os alunos no processo de 

formação policial; 3) Reflexão sobre a experiência como formador; 4) Partilha ou 

socialização da experiência como formador. 

 

5.2.1 Conhecimentos balizadores da atuação do formador 

 

 Considerando que o primeiro caracterizador tem a ver com a questão da 

natureza compósita, a razão de direcionar uma das questões para o conhecimento 

balizador do formador refere-se ao fato de poder indicar uma compreensão dos 

conhecimentos mobilizados na sua atividade de docente do ensino policial. Vejamos 

o quadro de respostas: 

QUADRO 8 - Elementos indicados como balizadores da prática de formado no âmbito das 
ações formativas na ACIDES 

Unidades de Análise Frequência Percentual 

Conhecimento Especializado (cursos realizados)  12 27% 

Conhecimento Especializado e Didático-pedagógico 7 15% 

Conhecimento Didático-pedagógico 6 14% 

Conhecimento Técnico-Operacional e Especializado  6 14% 

Conhecimento Técnico-Operacional, Didático-pedagógico e 
Especializado  

6 14% 

Conhecimento Especializado e da Experiência como Formador 4 9% 

Conhecimento Técnico-operacional  3 7% 

Total 44 100,00% 

 

 Essa questão nos permitiu observar a relação entre aquilo que os formadores 

concebem como exigência para atuar e o que dizem a respeito do conhecimento que 

baliza sua atividade de formador. Embora com pequena diferença de frequência, 

novamente tivemos uma concentração maior das respostas naquilo que os 

formadores consideraram como conhecimentos especializados, ou seja, advindos 
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dos cursos realizados, dentro e fora da SDS, como elementos balizadores de sua 

atividade. 

Os dados indicam que já há o reconhecimento da necessidade de uma 

qualificação relacionada a conhecimentos específicos para atuar como formador, 

não obstante saibamos que é insuficiente para tratarmos da docência do ensino 

policial. Como afirmamos, os conhecimentos específicos, ou seja, aqueles advindos 

dos cursos realizados ao longo da carreira, foram mais frequentes entre os 

formadores, indicados pelas afirmações: "O curso de formação de Oficiais, o curso 

de formação de formadores e as disciplinas do Mestrado o qual cumpri" (F.23); ou 

ainda "Conhecimentos adquiridos na minha formação na APMP, UFPE e UVA" 

(F.24); e, "A formação do Curso de Oficiais e os Cursos de especialização 

realizados, sendo o principal deles o Curso de Operações Policiais Especiais" (F.33). 

Consideramos também esse indicador como animador do ponto de vista do 

movimento de transição do paradigma repressivo para o preventivo na formação 

policial, na medida em que se consolida o distanciamento das antigas concepções 

de que bastava deter o conhecimento da prática operacional, já que esses foram os 

menos frequentes.  

É importante que se diga que não estamos desacreditando o conhecimento 

técnico-operacional, até mesmo porque compartilhamos do mesmo pensamento de 

Demailly (1987) no que se refere à compreensão de que as experiências da prática 

do cotidiano são condição para construção da profissionalidade, ou de uma nova 

profissionalidade. 

 Os formadores também ressaltaram o conhecimento didático-pedagógico 

como elemento balizador da sua atividade de formador, como se pode ver nas 

seguintes falas: "Os adquiridos nos cursos destinados a docência (capacitação, 

especializações)" (F.22); "Os adquiridos nos cursos destinados à docência 

(capacitação, especializações)" (F.26). "Docência no ensino superior, Didática" 

(F.29). Ressaltamos que a maioria dos sujeitos desse grupo teve experiência em 

cursos na área de educação mas que também detém mais de 10 (dez) anos de 

experiência operacional. 

 No que se refere à relação com um dos caracterizadores propostos por 

Roldão (2007), podemos observar um distanciamento desse grupo específico com a 

natureza compósita da função de ensinar, já esse caracterizador propõe a 
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incorporação de conhecimentos, passando-os a se constituir como parte integrante 

do outro.  

 Da mesma forma do item anterior sobre a questão da concepção de formador, 

um agrupamento de conhecimentos também surgiu nessa questão: 

 
1°) Conhecimento específico e conhecimento didático-pedagógico:  
Qualificação jurídica e a cadeira Didática na APMP (F.30).  
 
A formação do curso de oficiais, a graduação em psicologia, e a licenciatura 
na mesma área, uma especialização em educação, disciplinas em didática 
do ensino superior em outros cursos como MBA's (F.42),  
 
2°) Conhecimento específico e conhecimento técnico-operacional: 
Experiência na atividade fim da Corporação e conhecimentos específicos 
adquiridos através de Especialização (F.1).  
 
Experiência prática e formação especializada e universitária (F.3). 
 
Conhecimento adquiridos na vivência e na prática dos serviços realizados e 
nos cursos de formação superior realizados (F.21). 
 
3°) Conhecimento especializado e experiência como formador: 
Capacidade Técnica (formação acadêmica) e experiência de sala de aula e 
de vida (F.38).  
 
Após especializar-me e iniciar as atividades de instrutor, passei a ganhar 
experiência com o dia-dia de sala de aula e assim me sinto responsável por 
transmitir aos mais novos a experiência e o conhecimento técnico adquirido 
ao longo dos anos de atuação na PM (F.41). 

 

 Isto reforça que os formadores já identificam a necessidade de outros 

conhecimentos distintos do operacional e, mais ainda, que a função de ensinar exige 

a combinação de outros conhecimentos distintos daqueles próprios do cotidiano na 

vida profissional como policial. 

 Destacamos ainda que emergiu outra combinação distinta daqueles postas 

anteriormente como exigência pelo formador: a do conhecimento oriundo da 

experiência como formador. O aparecimento desse elemento como balizador de sua 

ação de ensinar indica uma possibilidade de compreensão acerca da complexidade 

da atividade docente, mas ainda distante do contexto do desenvolvimento da 

competência para ensinar se não for alicerçada pela qualificação específica, 

presente no segundo caracterizador, capacidade analítica. 

 Finalizando essa parte, novamente encontramos um grupo de formadores que 

desenvolve sua função de ensinar na ACIDES a partir de um conjunto de 

conhecimentos balizadores de sua atividade como formador, sejam eles, técnico-
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operacional, didático-pedagógico e especializado, tais como se observa nas 

seguintes respostas: 

 
Conhecimentos jurídicos decorrente da graduação em Direito, experiência 
profissional e capacitações jurídicas e docente (F.31). 
 
Curso Técnico (IFPE), Trabalho na vida privada (Técnico em aeronaves), 
CFO, 12 anos de experiência no Operacional (GATI), Curso de 
administração na UFPE, Curso de Didática ao ensino superior e a pós-
graduação em Gestão de pessoas (F.32). 
 
Os cursos na área de educação como: Especialização, cursos de formação 
de formadores, cursos de didática do ensino, atuação como formador e o 
constante aprimoramento profissional, e através da aquisição de novos 
conhecimentos (por meio de novos cursos e atualizações na área de 
atuação) (F.35). 
 

 
 Diante disso tudo, apesar dos limites da parte mais representativa dos 

formadores centrarem no conhecimento específico, observamos na maioria dos 

formadores um reconhecimento de que sua atividade de formador requer um 

conjunto de saberes e de fazeres que indicam o entendimento acerca da 

complexidade da ação formativa no ensino policial. 

 Tal aproximação é ratificada quando consideramos depoimentos advindos da 

entrevista, extraídos, respectivamente, de formadores integrantes do grupo que 

afirmou balizar sua atividade de formador pelo conhecimento especializado e pela 

combinação do conhecimento específico e do conhecimento oriundo da experiência 

como formador, registrado nos seguintes extratos: 

  
[...] é preciso que os instrutores os formadores em sala de aula eles desçam 
do pedestal de conhecedor de dono do conhecimento ele precisa descer ao 
nível do aluno para fazer com que o aluno suba ao máximo para ser o 
agente que a sociedade necessita, então ele precisa ter uma visão de 
coordenação de facilitador ele precisa acima de tudo ter a visão social. [...] 
tiver essa visão o processo de produção do conhecimento da cidadania com 
certeza vai facilitar mais e mais e a sociedade vai ter no futuro o policial que 
ela necessita (F.4).  
 
[...] além da formação específica da disciplina a formação do sentido de ser 
e de trabalhar na segurança social como um dos elementos estruturadores 
da sociedade atual. Os saberes específicos da disciplina a ser trabalhada 
juntamente com a dos conteúdos de natureza social, o que está ocorrendo 
no cotidiano que reflete diretamente na segurança pública, não só pelo olhar 
do policial mas pelo olhar do civil também (F.36). 
 
Ele tem que adquirir a experiência na docência para isso ele tem que ter o 
curso de graduação no mínimo eu entendo dessa forma porque ele com o 
curso de graduação seja de bacharelado ou de licenciatura ele teria essa 
condição inicial de estar em sala de aula porque para transmitir 
conhecimento para estar em sala de aula, isso não é o suficiente mas ele 
tem ter um pouco de experiência, ele tem que saber liderar efetivo ele tem 
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que saber lidar com pessoas, lidar com o público, tem que ter paciência 
para entender o lado do aluno (F.41).  

 

 Isso se relaciona com os estudos de Bengochea et al. (2004) no que diz 

respeito ao movimento de mudanças e exigências na qualificação desses 

profissionais, impulsionadas pelas mudanças na sociedade democrática. E mais 

diretamente com o entendimento das pesquisas de Luiz (2008) e Lopes (2011) que 

apontaram para a necessidade da atuação de profissionais mais capacitados para 

conduzirem o processo de ensino dos policiais. 

 Tudo isso nos permitiu identificar que um dos elementos estruturantes da 

profissionalidade do formador trata-se do domínio de um conjunto de conhecimentos 

que vão além do conhecimento da prática operacional, considerado indispensável 

para o exercício da atividade de formador, constatando ainda que isso partiu de 

todos os perfis de formadores, sejam eles dotados de experiência operacional, 

sejam eles especialistas na área de educação, seja ele um professor civil. 

 Dessa forma, aprofundada pelas falas das entrevistas, os dados evidenciam 

apenas uma relação de aproximação com a natureza compósita, um dos 

caracterizadores propostos por Roldão (2007), no sentido de que o responsável pela 

atividade de ensinar passa a compreender a necessidade de incorporar outros 

conhecimentos ao conhecimento técnico-operacional, julgados necessários à 

docência.  

 E isso se alinha com a afirmação de Roldão (2005, p. 116) quando afirmou 

que “essa função de transmitir um saber deixará a curto prazo de ser socialmente 

relevante”, bem como nos permite identificar a emergência do paradigma preventivo 

e educativo, no sentido de que não é mais requerido do formador uma ação de mero 

transmissor do seu conhecimento operacional, típico da natureza repressiva, mas 

sim a mobilização de outros conhecimentos para poder exercer essa função de 

ensinar, de forma a promover uma nova visão de trabalho policial.  

 

5.2.2 Estratégias de interação com os alunos 

 

 Considerando que há uma íntima relação entre os próprios caracterizadores, 

acreditamos que tratar das estratégias para interagir com seus alunos na prática de 

formador no âmbito da ACIDES poderia trazer informações associadas à capacidade 
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analítica e à natureza mobilizadora, revelando elementos estruturantes nessa 

relação com sua atividade vivenciada de docente do ensino policial.  

 Observemos agora o quadro sistematizado a seguir: 

QUADRO 9 - Estratégias utilizadas para interagir com os alunos no processo de formação 
policial 

Unidades de Análise Frequência Percentual 

Preocupação com aprendizagem do aluno 17 39% 

Associação Teoria-Prática 16 36% 

Uso de Técnicas Específicas para aprendizagem 7 16% 

Demonstração de poder de conhecimento 3 7% 

Não entendeu a questão 1 2% 

Total 44 100% 

  

Como podemos observar, as respostas concentraram-se em dois aspectos. O 

primeiro voltado para construção de estratégias baseadas na preocupação com a 

forma de aprendizagem do aluno ou com seus conhecimentos anteriores, o que 

pode ser verificado mais claramente nas seguintes passagens:  

 
Preocupação com o entendimento do conteúdo ministrado, figurando como 
facilitador da compreensão das informações apresentadas aos discentes 
(F.8). 
 
Contextualização; Motivação; procurar compreender as expectativas e 
perspectivas dos discentes, as quais, muitas vezes estão em desacordo 
(F.13).  
 
Conhecimentos prévios do meu público-alvo, reconhecimento dos saberes 
de cada aluno, construção de conhecimento de forma individual e coletiva e, 
ao final, feedback para percepção do alcance dos meus objetivos em 
relação ao conteúdo transmitido e adquirido pelos alunos (F.35).  
 
Entendo que além de formadores somos construtores de opiniões. A 
primeira coisa é tentar ser, para o aluno, um modelo de profissional. Alguém 
que possa ser visto como um exemplo a ser seguido. Ademais, defendo a 
tese que, além de professores, devemos ser, na sala de aula, perfeitos 
artistas buscando estratégias que possam motivar nosso corpo discente. 
Ultrapassar os limites dos conceitos formais, textuais, fazendo os alunos 
pensar e buscar reflexão a cada nova aula (F.39). 
 
 

 Esse pensamento exposto acerca de uma preocupação clara com a 

aprendizagem dos alunos nos revela uma atenção para com a função de formador 

numa relação de ensino. Isso remete à perspectiva de deslocamento da instrução 

militar para o ensino policial que estamos afirmando, tal qual foi observado nas 

pesquisas de Souza (2003) que identificou que as práticas formativas vêm se 
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centrando mais no aluno e nas suas experiências, e que isso refletia mudanças 

sócio-políticas, assumindo caráter mais civil do que militar. 

 Embora se constitua como elemento indicador de mudança na forma como o 

formador visualiza sua atividade docente, distante da perspectiva pela instrução 

militar, não nos oferece maiores elementos de aproximação com a capacidade 

analítica ou natureza mobilizadora, já que essa pressupõe uma qualificação 

específica para o desenvolvimento da competência no ato de ensinar. Aprofundando 

nessa fala do formador (F.39), ele ratifica essa relação de mudança de visão em 

torno da ação de ensinar, apontando que é requerido do formador mais do que 

simplesmente reproduzir conhecimentos disciplinares:  

 
[...] entender que o momento pedagógico é diferente de um momento de 
formação profissional no sentido da disciplina, no sentido das cobranças 
próprias da caserna. Eu acho que a gente precisa ainda, alguns 
professores, entender essas diferenças. Sala de aula é um laboratório, sala 
de aula é um local de pesquisa, sala de aula é um local de discordância. 
 
 

 Isso também fortalece o indício da compreensão de uma profissionalidade 

docente requerida, que se articula com a visão de docente como “o responsável da 

mediação entre o saber e o aluno, porque é suposto ser ele – e não outros – a saber 

fazê-lo, pela orientação intencionalizada e tutorizada de acções de ensino que 

conduzam à possibilidade efectiva” (ROLDÃO, 2005, p. 117).  

 E essa questão também é fortalecida quando articulada ao segundo aspecto 

que trata de estratégias ligadas à associação da teoria e da prática durante as 

atividades de formadores que, na sua maioria absoluta, detêm mais de 15 (quinze) 

anos de atividade operacional e reconhecem outros conhecimentos distintos do 

operacional para exercer a função de ensinar. Vejamos os seguintes depoimentos:  

 
Sempre me indagava sobre o que era necessário para se ministrar uma boa 
aula. Tentava responder essa indagação associando teoria e prática, 
oportunizando o fazer do aluno (F.12).  
 
Aliar o conhecimento técnico-científico com a prática operacional, a fim de 
melhor assimilação pelos discentes (F.22).  
 
Busco relacionar os conteúdos apresentados com as práticas desenvolvidas 
pelos sujeitos envolvidos. Ou seja, o binômio teoria-prática está sempre 
presente nas intervenções das quais participo (F.27). 
 

  
 Nesse sentido, esses aspectos apontam para uma atuação do formador com 

indício de uma atenção para com o processo do ensino e da aprendizagem, no 



 101 

âmbito de ratificar o reconhecimento de um corpo de conhecimento para dar conta 

da sua função de ensinar na formação policial. Isso pode evidenciar também uma 

tendência à superação da atuação formativa baseada na mera transmissão de 

conhecimento e adestramento militar – ao supormos que se aproxima da ideia de 

desenvolver um ensino através de estratégias que levem o aluno a pensar, agir e 

refletir sobre sua ação como estabelece a MCN (BRASIL, 2009). 

Apesar do indício dessa compreensão, ainda podemos observar limites na 

atuação do formador em propiciar ao aluno um conhecimento prático alicerçado no 

conhecimento teórico. Os sujeitos respondentes nesse segundo grupo, em sua 

maioria, também coincidiram com aqueles que se afirmaram na condição de 

conhecimento conteudinal ou consideravam o conhecimento didático-pedagógico.  

 Um distanciamento da capacidade analítica e natureza mobilizadora ficou 

evidente quando se observaram limites de superar a visão instrumental que 

caracteriza o trabalho do instrutor, principalmente quando se aponta para a 

utilização de técnicas para a aprendizagem sem vincular a uma relação de 

interlocução entre formador e formandos, como podemos observar no depoimento 

abaixo apresentado. 

 
Realizar um bom planejamento de ensino, Textos para leitura, Instrução 
Programada, Apresentações slide/ som, Exposição Oral (com ou sem 
apoio), Instrução assistida por computador, Debates, Seminários, 
Resolução de Problemas, Demonstrações, Simulações, laboratórios e 
oficinas, Dinâmicas, jogos e vivências, Estudo de caso, Lista de tarefa e 
Resolução de Problemas (F.18). 
 
 

 Também podemos observar que, embora menos frequente, ainda houve 

aqueles que creditassem a interação com os alunos na condição estratégica de 

demonstração de poder centrado no domínio do conhecimento, dito como nas 

respostas a seguir:  

 
Mostrar o poder do conhecimento e a segurança que traz para o seu 
detentor e para as pessoas que estão ao seu redor (F.16).  
 
Inicialmente ter domínio do conteúdo pretendido, além da compreensão e 
aceitação dos objetivos propostos para a formação pretendente (F.17). 
 
 

 Aprofundando na entrevista, o depoimento de formador acima (F.17) ratifica 

esse limite de superar a visão instrumental, associada à questão da demonstração 
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de poder centrado no domínio do conhecimento, mesmo diante de sua formação 

específica em nível de mestrado:  

 
No ensino técnico isso é facilitado porque quando você está muito próximo 
da atividade prática é isso já abre uma possibilidade de que você tenha ter 
um sucesso relativo mais fácil de se conseguir na sala de aula porque 
mesmo que esse docente não tenha todos os elementos talvez pedagógicos 
e didáticos necessários para estar na sala de aula mas quando esse 
conhecimento é extremamente técnico do ponto de vista de mostrar como 
se faz de repetição de procedimentos exaustivamente técnicos muitas 
vezes essa não habilidade para a sala de aula ela é compensada por um 
excelente executor (F.17). 
 
 

 A presença de elementos estruturantes dessa ordem se constitui também 

como um limite à consolidação do status de docente no ensino policial. Porém esse 

limite convive com inquietações para agir no sentido de ampliar a potencialidade de 

ensinar, como podemos observar nesse outro depoimento: 

 
01) Exposição teórica; 02) Debate crítico com discussão de casos; 03) 
visualização de vídeos pertinentes; 04) Dinâmica sobre o assunto; 05) 
Exercícios de fixação (questionário, redação, exposição oral) (F.32). 
 

 
 Dessa forma, os dados permitiram identificar a presença de elementos 

estruturantes da profissionalidade do formador que estão mais próximos do caráter 

da docência, quando se aponta mais para a questão do ensinar alguma coisa a 

alguém (ROLDÃO, 2005) do que apenas reproduzir ou transmitir técnicas aos 

formandos. E isso partiu, inclusive, daqueles formadores com grande experiência 

operacional. 

 Entretanto, os dados também evidenciam, nessa parte, mais distanciamento 

do que aproximações com a capacidade analítica e natureza mobilizadora, dois dos 

caracterizadores propostos por Roldão (2007), no sentido de que o formador 

enquanto docente precisa, respectivamente, identificar sentidos e ampliar sua 

potencialidade da ação docente no contexto do desenvolvimento de sua 

competência para atividade de formador no ensino policial.  

 Do ponto de vista da afirmação do paradigma preventivo e educativo, tendo 

em conta Balestreri (2003) e Muniz (2001), os dados confirmam um movimento de 

mudança na estratégia de lidar com o formando, preocupando-se com sua forma de 

aprendizagem e seus conhecimentos prévios, buscando associar mais a prática ao 

campo teórico; ao mesmo tempo em que apontam para transição da instrução militar 
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para o ensino policial, sinaliza para uma atenção maior para os valores da cidadania 

e respeito com o outro no caminho da superação do modelo repressivo.  

 

5.2.3 Reflexão sobre sua prática como formador 

 

 O propósito dessa questão era promover um espaço bem amplo de reflexão 

em torno de sua prática enquanto formador a partir do lhe chamava atenção, com a 

intenção de identificar a relação com o caracterizador da meta-análise. No entanto, 

considerando que os caracterizadores guardam uma relação direta entre si e, dessa 

forma aberta, poderíamos relacionar, porventura, suas respostas a qualquer um dos 

caracterizadores propostos por Roldão (2007).  

 As respostas conduziram para caminhos diversos, contudo com forte viés 

para questão organizacional da ACIDES, como exposto no quadro a seguir:  

 
 

QUADRO 10 - Refletindo sobre a experiência como formador, em termos de sua prática 
docente 

Unidade de Análise Frequência Percentual 

A Questão Organizacional da ACIDES 18 41% 

Oportunidades e Desafios do processo de mudança 8 18% 

Adequação e transmissão do conteúdo 6 14% 

Amor e retorno profissional pelo trabalho como formador 4 9% 

Novo Perfil do Aluno 4 9% 

Valorização da prática policial 4 9% 

Total 44 100,00% 

 
A maior incidência de respostas dos formadores trouxe preocupações ligadas 

à questão de ordem organizacional da ACIDES, ou seja, em termos de gestão do 

ensino policial; um dos formadores revelou que 

 
Infelizmente a ACIDES padece de uma reforma institucional no Ensino 
Policial em Pernambuco que ainda não foi feita. Os critérios de seleção e de 
valorização de méritos dos docentes são falhos e foram construídos por 
servidores sem qualificação para a missão (F.3). 
 
 

O formador (F.18) opinou nos seguintes termos: “Mudança na forma de 

seleção dos instrutores (formadores), que precisa de uma melhor reestruturação, e a 

necessidade de nos aperfeiçoarmos melhor para uma nova realidade no processo 

de ensino e aprendizagem”. E ainda outro formador completou colocando que 
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A ACIDES como órgão de formação e capacitação da Secretaria de Defesa 
Social, deveria primar pela excelência do ensino policial, fazendo cursos 
para os professores, capacitando-os nas diversas áreas, promovendo 
seminários e/ou simpósios para que seja sempre reformulado os manuais e 
as doutrinas, ou então só seja atualizado (F.23). 

 
.  

 Esses depoimentos nos chamaram atenção para uma questão posta por 

Demailly (1987) em termos da condição de estímulo que deve ser dada ao docente 

por um Sistema Institucional, na qualidade de instrumento para o desenvolvimento 

de uma nova profissionalidade. Entretanto, isso não nos indicou ausência de 

avanços institucionais, até mesmo porque nos dados ficou evidenciado o processo 

de mudança impulsionado pelas políticas nacionais e estaduais com foco nas 

mudanças. As palavras do formador a seguir indicam bem isso:  

 
ACIDES quebrou o “monopólio” que existia na formação dos Operadores de 
Segurança do Estado, a impressão que tínhamos é que as disciplinas 
pertenciam a determinados docentes e normalmente eram Oficiais 
Superiores, hoje temos um processo seletivo que quebrou este paradigma e 
acredito que trouxe melhoria na qualidade das instruções ministradas, além 
disto a ACIDES sempre busca o aperfeiçoamento continuo dos docentes 
oferecendo cursos de nivelamento, mas que ainda não conseguiram atingir 
a todos os docentes, este seria um ponto a melhorar. Acredito ser 
importante aperfeiçoar o sistema de seleção dos docentes para que não 
leve em conta apenas a pontuação mas outros critérios objetivos (F.40). 
 
 

 Essa fala do formador F.40, em especial, reforça esse movimento de 

mudança, das resistências comuns a um processo de transição paradigmática, 

nesse caso à luz das diretrizes do ensino policial na ACIDES, deixando a patente e a 

experiência operacional de serem elementos condicionantes da atividade de 

formador do policial, condição anteriormente identificada por Muniz (2001). Os dados 

indicam que não mais representa a realidade na formação policial na ACIDES. 

Retomando a questão dos elementos estruturantes da profissionalidade 

docente, esses achados revelam que o formador já entende que o processo de 

ensino permeia outras dimensões para além sala de aula, ou seja, a gestão escolar, 

os contextos formativos, planejamento, entre outros. E isso é corroborado com o que 

Sacristán (1995) coloca a respeito de que o ensino é uma prática social, assim, o 

ensino policial não só se concretizará na interação entre formador e formando, mas 

nos problemas, espaços e contextos em que o professor vai se deparar e intervir.  

 Também chamou atenção a fala de outros formadores:  
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Formadores da mesma disciplina que não estavam totalmente aptos em 
relação aos conteúdos, e por esse motivo, houve divergências de 
transmissão destes, prejudicando a homogeneidade da aquisição dos 
conhecimentos em turmas distintas (F.35). 
 
Há necessidade dos formadores se reunirem e compartilharem entre si os 
conteúdos que serão repassados aos alunos, padronizando as ações e 
técnicas de ensino, procurando nivelar o conhecimento (F.28). 
 
 

Essa atenção para uma padronizada transmissão de conteúdo ao corpo 

discente, desencontrada da proposta norteadora produzida pela MCN (BRASIL, 

2009), acaba distanciando do ensino policial, mantendo ainda os resquícios da 

instrução militar. Essa questão também se fez presente numa das entrevistas: 

 
[...] sempre tive a oportunidade de trabalhar com disciplinas próximas a 
minha atividade profissional, ou seja, como são disciplinas técnicas a uma 
associação direta entre o que eu faço e o que compartilho e o que eu 
transmito então eu acho que atividade técnica ela tem esse diferencial. 
[...]eu acho que as características do ensino militar como um ensino técnico 
ele já favorece quanto mas próximo você estiver dessa atividade está no 
seu dia a dia prático profissional você tem uma chance maior de ser bem 
sucedido dentro de uma sala de aula (F.17). 
 
 

 É importante que se diga que esses registros indicam a presença de 

elementos estruturantes do que estamos denominando de profissionalidade 

requerida de um instrutor, e, por isso mesmo, distanciam-se consideravelmente dos 

caracterizadores de uma profissionalidade docente, na medida em que não se 

relacionam, especialmente, com a capacidade analítica, a natureza mobilizadora e a 

meta-análise. 

 Contudo, outras visões foram apresentadas pelos formadores, chamando a 

atenção para um campo de oportunidades e desafios postos à busca de 

qualificação, por exemplo, no dizer desse formador:  

 
Acredito que a constante abertura aos conhecimentos e saberes novos que 
os atores envolvidos demonstram. Porque a temática da segurança pública 
exige das pessoas envolvidas na questão docente uma constante 
atualização (metodológica e conteudista) (F.27). 
 
 

 Assim, isso aponta novamente para a questão da relação qualificação-

competência (BRAEM, 2000) para promover avanços necessários nessa apreensão 

dos conhecimentos por parte dos formadores e o desenvolvimento da 

profissionalidade docente (ROLDÃO, 2007). 
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 O campo empírico trouxe também elementos que confirmaram a emergência 

do novo perfil do aluno ingressante, claramente expressada pelo formador F.11: "O 

nível de conhecimento dos discentes nos últimos Cursos". Esse novo perfil do 

ingresso na força policial ao mesmo tempo impulsiona e fortalece a discutida 

transição paradigmática e, diante das novas exigências postas à atuação do corpo 

de formadores, a mudança da instrução militar para um ensino policial. 

 Em síntese, podemos constatar que, nesse ponto, houve considerável 

distanciamento do caracterizador da meta-análise, não sendo indicados momentos 

de reflexão sobre sua prática mas sim sobre as questões que estão no entorno da 

sua prática como formador, e quando se aproximou disso, indicou uma 

profissionalidade docente mais próxima do instrutor. Apesar disso, ficou evidenciado 

que os formadores não mais limitam sua compreensão sobre a função de ensinar 

apenas ao espaço da aula, mas noutros elementos fundamentais para sua 

execução, em especial, a questão de ordem estrutural da ACIDES para que se 

tenha efetivamente uma prática de ensino policial. 

 

5.2.4 Compartilhamento das experiências como formador 

 

O direcionamento dessa propositiva teve a intenção de explorar as respostas 

em cima da questão da partilha ou socialização das experiências dos formadores na 

sua prática formativa no ensino policial na ACIDES. Isto porque, considerando que 

uma experiência pode ocorrer de forma aleatória ou resultante de um processo 

intencional, acreditamos que tal informação poderia nos fornecer elementos que 

permitissem uma aproximação com o caracterizador denominado por Roldão (2007) 

de meta-análise, como também com o caracterizador comunicabilidade e circulação, 

por termos em conta que uma reflexão sistematizada sobre a prática pode conduzir 

à socialização e ao compartilhamento de experiências – nomeadamente no sentido 

atribuído por Roldão (2007, p. 101) de que o saber docente “tem de ser construído 

[...] assente no princípio da teorização, prévia e posterior, tutorizada e discutida, da 

acção profissional docente, sua e observada noutros”. 

No âmbito desse propósito as respostas encontradas encontram-se 

organizadas no quadro a seguir: 
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QUADRO 11 - Partilha ou socialização de sua experiência como formador 

Partilha da experiência como Formador Frequência Percentual 

Socialização da experiência com vistas à melhoria do ensino 17 38% 

Experiência posta à disposição dos pares (formadores) 14 32% 

Tem experiência, mas não tece comentários sobre ela 6 14% 

Momento não oportunizado institucionalmente 4 9% 

Não relataram socialização de experiências 3 7% 

Total 44 100,00% 

  

Os achados apontam para o fato de que a maioria absoluta dos formadores 

tem clareza das experiências oriundas da prática formativa na ACIDES, embora em 

circunstâncias e sentidos distintos. 

 Os dados apontam para um grupo que afirma ter experiência, porém, sem 

referenciar uma relação de articulação com sua prática de formador, como se 

observa nas passagens do formador F.10 "Sim, apenas em conversas rápidas nos 

corredores e sala de instrutores", ou ainda na fala do formador F.14: "Sim, em 

encontros pedagógicos da ACIDES e curso de formação de formadores do IRH". As 

falas dos sujeitos ainda indicaram uma inquietação quanto à falta de oportunidade e 

de espaços para esse fim na ACIDES, como se vê nas expressões do formador 

F.19: "Apenas em condições informais, pela carência de espaços de debate nesse 

sentido" e do F.31: "Esporadicamente em conversas informais antes das aulas, ou 

em encontros pedagógicos em virtude da falta de oportunidade específica". 

 Essa afirmação da experiência por parte dos formadores, embora indique 

sinais de potencialidade de uma relação com o caracterizador da comunicabilidade e 

circulação, apresenta-se de uma forma aleatória, já que não estão devidamente 

situadas numa base teórica que leve a uma produção de conhecimento a partir das 

experiências vivenciadas. 

  Nos dois grupos com maior concentração de respostas, os formadores 

assumiram posições distintas acerca da socialização da experiência. Num grupo de 

formadores a suposta partilha estava representada na condição de colocar à 

disposição dos outros formadores sua experiência adquirida em sala de aula, como 

se vê em várias das passagens seguintes:  

 
Sempre. Colocando meus conhecimentos a disposição de subordinados, 
superiores e pares nas diversas funções exercidas na Policia Militar, na 
SDS, na SERES e, atualmente, na FUNASE (F.3).  
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Sim. Sempre que completo um ciclo de instrução, eu procuro sensibilizar os 
secundários ou até mesmo algum aluno que demonstra desenvoltura para 
aquela área e repasso algo mais de prática de sala de aula, formas e 
técnicas que algo longo dos 10 anos ministrando aula (F.23).  
 
Em alguns cursos tomei a iniciativa de preparar todo o material e 
compartilhar com os demais colegas. Solicitei ainda ministrar aulas de 
nivelamento aos demais instrutores da mesma disciplina (F.39). 

 
  
 Essa condição de colocar à disposição de outro aquilo que você detém ou 

aprendeu, no sentido de reprodução, aponta para elementos de uma 

profissionalidade de formador ainda pautada na transmissão do conhecimento 

técnico-operacional acumulado, preso a um paradigma repressivo. Essa perspectiva 

transmissiva e reprodutiva da formação esteve presente também nos achados de 

Basílio (2007) e Veras (2008). 

 Naquilo que se refere ao caracterizador conhecido como meta-análise, que se 

relaciona com a capacidade de questionamento e, conforme dito por Roldão (2007, 

p.101), "requerendo postura de distanciamento e autocrítica, implícita nos 

pressupostos de uma prática reflexiva", não encontramos uma relação de 

aproximação nos relatos desses formadores acima considerados. 

 No outro grupo, inserido naquele que teve maior concentração de respostas, 

os formadores não só afirmaram suas experiências como indicaram as socializações 

e partilhas com vistas à melhoria do ensino e do seu trabalho de formador, o que 

ficou bem evidenciado nas falas a seguir descritas:  

 
Sempre partilhei/socializei minha experiência com meus pares, em reuniões 
específicas e/ou discussões, buscando colher subsídios para melhorar/ 
aperfeiçoar meu trabalho (F.2). 
 
Sempre procuro discutir melhores formas de contribuir para formação dos 
policias (F.7).  
 
Sim, no tocante da necessidade, de nos aperfeiçoarmos melhor para uma 
nova realidade no processo de ensino e aprendizagem (F.18). 
 
Sim, em encontros pedagógicos. E em alguns momentos informais antes do 
inicio das aulas, não o suficiente para realmente debater um assunto e 
construir ações que façam a diferença (F.42). 
 
Sim. Considerando que vivemos num constante processo de ensino-
aprendizagem, busco estar sempre externando minhas experiências com 
objetivo de obter sugestões e críticas que venham a melhorar minha 
qualidade como docente (F.43). 
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Nesses depoimentos, embora não se possa afirmar o exercício da meta-

análise, esses sujeitos indicam uma proximidade com este caracterizador na medida 

em que há a presença de eixo central, que é a postura de distanciamento com vista 

à melhoria da prática de sua função de ensinar, evidenciada pelo desejo de 

aperfeiçoar seu trabalho enquanto formador diante de uma nova realidade do ensino 

policial. 

Ressaltamos que esse dado é um importante achado da pesquisa, em termos 

de congregar respostas de sujeitos com formações distintas, seja com mestrado, 

com especialização ou apenas possuidor do CFO/PM, e todos com mais de 15 

(quinze) anos de experiência no serviço operacional. Isto pode revelar um 

movimento de transição paradigmática na ACIDES, na medida em que sujeitos 

distintos começam a compreender o caráter educativo e o reconhecimento da 

complexidade de ensinar no âmbito de transformações na formação policial.  

 Tratando-se do último item, torna-se relevante consolidar esse tópico, diante 

do conjunto de achados. No geral, podemos verificar do que emergiu do campo 

empírico que os elementos encontrados indicam que os formadores em sua maioria 

ainda estão distantes dos caracterizadores que detêm as especificidades da função 

de ensinar na perspectiva posta por Roldão (2005, 2007), embora identificamos 

nuances de transição no que diz respeito ao reconhecimento da natureza compósita 

do conhecimento profissional docente e do indício da compreensão que a atividade 

docente requer o desenvolvimento da capacidade analítica, inclusive, isso ratifica a 

emergência de um movimento de transição paradigmática na ACIDES, refletido nas 

afirmativas de formadores, os quais apontam para mudanças na forma como 

compreender o ensino policial e suas dimensões na relação com o exercício da 

função de formador. 

 Isso evidencia contornos da profissionalidade docente requerida, anunciada 

pelos sujeitos considerados, que, apesar de ainda congregar elementos da figura do 

instrutor, indica tanto o reconhecimento do ensino policial na sua dimensão 

profissional como caminha na direção do reconhecimento de dimensões para além 

do conhecimento técnico-operacional. 
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5.3 Desafios enfrentados por formadores da ACIDES  

 

Tratar dos desafios enfrentados pelos formadores no âmbito da ACIDES 

passou a ser uma questão relevante a partir do momento em que lidamos com a 

afirmação de um paradigma preventivo em superação a um repressivo. Isto porque 

acreditamos que tal aspecto possibilitaria identificar indicadores de condições da 

atuação do formador com vista a estabelecer uma relação com a profissionalidade 

docente requerida para atuar na formação policial dentro do novo contexto social. 

As respostas anunciaram a realidade vivenciada pelos formadores frente às 

mudanças institucionais e alterações na sua função de ensinar, com se vê no quadro 

a seguir: 

 
QUADRO 12 - Desafios enfrentados como formador perspectivado no paradigma preventivo e 

educativo 

Unidades de análise Frequência Percentual 

Resistência Institucional ligada ao paradigma repressivo 18 41% 

Preparação e organização do seu trabalho como formador 9 20% 

Afirmaram ter enfrentado, mas não indicaram 8 18% 

Autocrítica frente a seus limites para atuar como formador  6 14% 

Afirmaram não terem enfrentado desafios 3 7% 

Total 44 100,00% 

 

 A partir do quadro acima, podemos inferir que a maioria absoluta dos 

formadores enfrentou desafios para atuar no ensino policial a partir da afirmação do 

paradigma preventivo. Esses dados apontaram para três aspectos diferentes, em 

termos de desafios enfrentados, onde o primeiro deles apresentou uma grande 

concentração das respostas, referindo-se à existência de resistências institucionais 

ligadas ao paradigma repressivo. Observemos as falas a seguir:  

 
Meu maior desafio ainda persiste até hoje. O paradigma da formação bélica, 
resquícios do regime militar, que ainda perdura nas mentes de muitos 
formadores, e que por isso, tento inverter a antiga visão que o policial militar 
deve ser formado no grito, na humilhação, pela formação técnica, 
humanística e efetiva (F.5).  
 
Sim. Principalmente para expor este novo comportamento aos policiais com 
mais tempo de caserna, talvez em razão da herança do antigo regime militar 
em contrapartida às novas aspirações da sociedade de ma polícia mais 
próxima da comunidade e como agente de mudança social (F.32). 
 
A maior dificuldade que observo se atém à formação de Policiais militares, 
em razão de diversos paradoxos advindos dos regulamentos militares e às 
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vezes interferências diretas de seus gestores. Já participei de reuniões 
pedagógicas onde foram discutidas proibições e determinações bastante 
restritivas do ponto de vista pedagógico (F.43). 
 

 
 O registro dessas falas traz um elemento que diz respeito à força do 

paradigma repressivo ainda presente e resistente na ACIDES, seja na forma de 

pensar e/ou agir dos seus formadores, seja ainda nas imposições formais do 

sistema e da estrutura organizacional. E isso foi aprofundado nas entrevistas de 

forma que emergiu também esse aspecto: 

 
[...] entender que prevenção é a nossa missão principal, o grande problema 
de gerações é resistência muitos resistem a essa cultura de evitar o crime 
de que a operacionalidade ela tem que ser aplaudida pela prevenção 
durante muito tempo a gente aplaudia a operacionalidade pela repressão 
(F.8). 
 
A natureza da atividade do policial militar existe alguns valores que estão 
arraigados na atividade policial militar que são valores ainda muito próximos 
da formação militar do exército que existe um sentimento que há uma 
necessidade que alguns desses valores sejam mantidos como a hierarquia, 
a disciplina, que são os pilares, que são considerados os pilares básicos da 
atividade policial militar então esse é um sentimento que ele está presente 
em todas as gerações dos militares que compõem por exemplo a polícia 
militar de Pernambuco (F.17). 
 
 

 Diante do quadro apontado pelos diversos formadores, podemos inferir que 

os sujeitos têm consciência das mudanças impostas pelo novo paradigma para 

segurança pública, mas que o paradigma repressivo ainda é muito presente nos 

atores e na própria estrutura organizacional da ACIDES. Isso ratifica os achados de 

Jacondino (2011), em termos de limites impostos pelo regime militar e os desafios de 

superação do modelo repressivo (TONRY e MORRIS, 2003; BAYLEY, 2006; ROLIM, 

2006; SAPORI, 2007). 

 Outros dois aspectos ligados aos desafios enfrentados fazem referências à 

própria dificuldade atinente ao exercício da sua função de formador numa 

perspectiva preventiva. Um desses aspectos condiz a dificuldades ligadas à 

preparação e à organização do seu trabalho como formador, as quais foram 

ratificadas também nas entrevistas, como observamos nos depoimentos:  

 
O desafio encontrado está no fato de acúmulo com os serviços 
administrativos, gerando uma falta de tempo para maior oportunidade de 
prática docente (F.21).  
 
O desafio ao instrutor sempre estará ligado à sua atividade extra-sala, ou 
seja, policial, onde a estrutura da organização não favorece uma melhor 
preparação do docente (F.29).  
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Algo que eu vejo também e pode com certeza facilitar o desempenho do 
instrutor é que possa ter um quadro de docência num mínimo durante um 
período do desempenho da disciplina. Fosse dado o tempo ao instrutor para 
que se dedicasse, ele poderia até desenvolver um plantão pedagógico. 
Porque hoje é realizado um planejamento mas atividade de defesa social é 
muito dinâmica, então um instrutor está numa unidade operacional ele tem 
um conhecimento, mas para que ele dê conta da atividade fim que ele está 
desenvolvendo na unidade operacional, e também atender de forma 
satisfatória a demanda de ensino (F.4). 
 
Desafio maior de nós, que estamos atuando como instrutores já algum 
tempo é conciliar o trabalho ordinário que se desenvolve na sua unidade 
policial que não é pouco e não é fácil [...] ele também precisa encontrar um 
tempo para se especializar ele precisa encontrar um tempo para aperfeiçoar 
aquele conhecimento técnico que ele tem seja internamente ou seja num 
curso a nível de educação (F.41). 

  

 Os formadores evidenciam a dificuldade de preparação e organização do seu 

trabalho como formador, explicitando sua condição temporária como uma das 

barreiras a serem transpostas para avançar na qualificação com vistas a 

desenvolver sua capacidade de ensinar. Os dados reafirmam a preocupação de 

Poncioni (2007) e Lopes (2011) quando constataram que não havia um corpo 

docente dedicado ao ensino policial e isso poderia limitar o trabalho de formação 

enquanto profissional de segurança pública. 

 O outro aspecto observado refere-se aos próprios limites enquanto formador 

no ensino policial, numa postura de autocrítica frente às novas exigências, as quais 

foram também ratificadas nas entrevistas, como observamos nos depoimentos:  

 
Um grande desafio foi ter participado da coordenação de 02 Curso de 
Operações Policiais Especiais (COPE), tendo que implantar uma filosofia 
incomum na formação do policial. Acho que conseguimos, pois temos muito 
retorno positivo desses policiais formados em 2008 e 2011 (F.13).  
 
Admito que no início tive uma certa dificuldade, mas a convivência com 
docentes mais experientes e as capacitações realizadas foram 
fundamentais para enxergá-lo (F.38). 
 
Entendo que o maior desafio foi o choque com a realidade, diferente de 
outras profissões a criminalidade esta ausente do contexto moral e ético do 
“mundo civilizado”, a hierarquia de valores é outra, e atuar como docente 
incutindo o caráter preventivo e educativo da profissão, deixando em nível 
secundário a repressão a uma atitude criminosa, onde o assaltante não tem 
escrúpulos, e o policial é, sim, alvo em muitas situações do dia-a-dia, chega 
a parecer muito utópico e perigoso para a vida do policial. Por ser eu 
mesmo vitima dessa criminalidade e ter acompanhado nesses anos muitos 
companheiros falecerem diante da arma de criminosos (F.42). 
 
Um desafio interessante para mim é superar, é conseguir fazer com que 
aquele aluno que está com certo desgaste, ele consiga se interessar pela 
instrução [..] outra coisa que tento superar é..é esse entendimento de que o 
militar é preparado de uma forma mais ríspida, de que não é uma 
preocupação em se ensinar, a preocupação maior é que o camarada 
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aprenda as disciplinas militares que ele vá, que saia formado como um 
opressor [...] saia preparado para enfrentar o bandido (F.43). 
 

 

 Essa voz que emana dos formadores, sejam eles da área operacional ou 

administrativa, estão carregadas de sentimentos, desejos e desafios movidos pela 

afirmação de um paradigma preventivo e postos à função de ensinar a profissão 

policial a partir de outra compreensão distinta do paradigma repressivo. Esse conflito 

instalado é próprio do movimento de transição da instrução militar para ensino 

policial, a partir da afirmação do paradigma preventivo. Inclusive Muniz (2001) já 

alertava sobre a necessidade de realizar grandes debates acerca da estruturação 

desse ensino policial, no sentido de formar agentes de segurança pública numa 

sociedade democrática e protetores dos direitos humanos (MONJARDET, 2003; 

BALESTRELI, 2003). 

Isso indica o desejo de enfrentar os desafios postos à formação policial, na 

direção de efetivação de uma docência no ensino policial, afirmada no paradigma 

preventivo, na perspectiva de superação da instrução militar, inclusive na direção do 

reconhecimento de caracterizadores da função de ensinar. 

 Por fim, houve também quem não apontasse desafios enfrentados ou que 

afirmasse que não enfrentou desafios na sua atividade de formador no contexto da 

afirmação do paradigma preventivo. 

 Entretanto, no momento das entrevistas, um desses formadores que, no 

questionário, afirmou não ter enfrentado desafios na formação policial com ênfase 

no paradigma preventivo, foi instigado a pontuar sobre esse aspecto e verbalizou o 

seguinte:  

 
[...] eles tem um processo de formação e a sociedade em geral tem outro e 
que o instrutor ele tem que está com esses três vieses: o pé nos livros, um 
pé no ambiente da academia, e um pé na sociedade civil... né...porque esse 
tripé vai fortalecer a realidade ele vai saber que tem coisas que são da 
academia e que tem que ser cumpridas tem que coisas que são teoria e que 
é estudo que é pesquisa. [...] então o instrutor tem que ter habilidade seja 
ele de que disciplina for, ele tem que ter habilidade de lidar com esses três 
caminhos se não ele não vai conseguir fazer com que esse Oficial, esse 
formador futuro ele consiga ver com mais cautela e colocar as lentes que 
são necessárias para diferentes encontros que ele vai ter durante o 
percurso dele enquanto policial (F.36). 
 
  

 O que chama a atenção nessa fala, de uma professora civil, socióloga e 

especialista em formação de educadores, portanto, de diferente formação e atuação 
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dos outros formadores, é o alerta sobre a necessidade do formador buscar uma 

qualificação distinta da técnica-operacional.  

 Aponta, inclusive, para o desafio de formar futuros formadores a partir de uma 

visão ampla da sociedade, nunca de forma reducionista ao mundo da academia 

onde se formam os policiais. Nesse sentido, é realçado que para atuar como 

formador se faz necessário o reconhecimento de outras dimensões do conhecimento 

para além do técnico-operacional, sem desmerecer a importância deste 

conhecimento. Tal reconhecimento das dimensões do conhecimento está, inclusive, 

previsto nas primeiras diretrizes nacionais para formação policial (BRASIL, 2000).  

 E tal compreensão é ratificada por Poncioni (2005, 2007) quando aponta para 

a necessidade de revisão do corpo de conhecimento da formação policial na direção 

de um ensino profissional. Nesse mesmo sentido, as pesquisas de Luiz (2008) e 

Lopes (2011) denotaram que a melhoria do processo de ensino na Policia Militar 

passa por uma reestruturação nas Escolas de Formação. 

  Resumindo, os achados demonstram que os formadores enfrentam desafios 

ligados à própria conjunta estrutural e organizacional da ACIDES, responsável pela 

implementação do ensino policial, mas que ainda carrega elementos da concepção 

do paradigma repressivo. 

 Esse eixo, a partir das falas dos sujeitos, acaba por ratificar que uma reforma 

no ensino policial passa necessariamente também por uma reorganização 

institucional. E isto se reflete na pertinência da imersão no movimento de transição 

paradigmática, do ponto de vista individual, coletivo e institucional, tendo em conta a 

dinâmica da relação de qualificação-competência (DEMAILLY, 1987; BRAEM, 2000) 

diante de requisitos para atuação no ensino policial – em termos de considerar 

conhecimentos de ordem técnico-operacional que tradicionalmente responderam 

pela formação na sua relação com aportes que os fundamentam e justificam. 

 

5.4 Possibilidades de (re)configuração da profissionalidade docente de 

formadores da ACIDES na perspectiva de afirmação do paradigma 

preventivo/educativo 

 

Esse eixo, congregando aspectos relacionados aos eixos anteriores 

(concepções, elementos estruturantes e desafios), tem como propósito apontar 

elementos que indiquem possibilidades de (re)configuração da profissionalidade 
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docente dos formadores da ACIDES na perspectiva de afirmação do paradigma 

educativo. 

Iniciando por trazer a voz dos sujeitos no que diz respeito à atividade de 

formador, confirmamos uma tendência a superar a visão de instrutor militar, 

conforme observamos nos depoimentos abaixo apresentados.  

 
A necessidade de estar sempre buscando inovar e atualizar a metodologia a 
ser utilizada, pois cada grupo apesar da mesma matriz, exige uma 
estratégia diferente (F.14).  
 
A necessidade, de nos aperfeiçoarmos melhor para uma nova realidade no 
processo de ensino e aprendizagem (F.18).  
 
A disparidade entre as diversas práticas docentes no campo de cada 
disciplina (F.19).  
 
A constante abertura aos conhecimentos e saberes novos que os atores 
envolvidos demonstram. Porque a temática da segurança pública exige das 
pessoas envolvidas na questão docente uma constante atualização 
(metodológica e conteudista) (F.27). 
 
Há necessidade dos formadores se reunirem e compartilharem entre si os 
conteúdos que serão repassados aos alunos, padronizando as ações e 
técnicas de ensino, procurando nivelar o conhecimento (F.28).  
 
A possibilidade de poder formar pessoas com a mente aberta para o mundo 
atual e seus problemas reais, sempre buscando motivá-los para que 
possam fazer a diferença e melhorar a instituição como um todo (F.34).  
 
A capacidade do instrutor além do conhecimento científico no assunto que 
vai ser ministrado a capacidade como docente em termos pedagógicos 
dentro da sala de aula, de aplicações de dinâmicas mais eficientes e 
adequadas para o ensino profissional na área de polícia principalmente, tem 
algumas disciplinas bem técnicas então tem que ser adotadas estratégias 
interessantes é, então resumindo além do conhecimento tem que ter a 
capacidade de desenvoltura e domínio de sala de aula, principalmente 
seria, deveriam ser observados no processo de ensino dentro do curso de 
formação no caso da ACIDES (F.21). 
 
Nós como instrutores devemos sempre estar atentos o que a sociedade 
está exigindo dos órgãos de segurança, a gente tem que está a tento a 
essas cobranças sociais, tem que está atento também ao aspecto político 
[...] ele tem que está atualizado ele tem que saber como a instituição está 
funcionando hoje tanto para o público interno, tanto para o público externo 
aí ele pode falar com propriedade na sala de aula para o futuro policial o 
que é que ele vai enfrentar em poucos dias de formado (F.41). 
 

Essas falas conduzem à intepretação de que o próprio formador, seja ele 

dotado de mais ou menos tempo operacional, de maior ou menor conhecimento 

especializado na sua área de atuação como formador, já percebe o movimento de 

transformação no seu papel no âmbito da ACIDES e que precisa de uma nova 

competência, não mais como instrutor perspectivado por modelo de instrução militar, 
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mas agora como docente no ensino policial. Isto porque responderá às demandas 

que estão emergindo ligadas às novas situações pedagógicas concretas do ensino 

policial, cuja requesito anterior torna-se insuficiente – em termos do exigido nas 

novas atribuições postas pela estrutura das políticas nacionais para ações 

formativas do profissional de segurança pública.  

Nesse quadro na transição paradigmática em que se situa este estudo, é 

exigido ao policial ao mesmo tempo respeitar os direitos humanos, seguir as normas 

e protocolos de ação, bem como identificar e escolher suas alternativas práticas de 

atuação em função das situações encontradas, mobilizando conhecimentos 

desenvolvidos na sua formação e consolidados na sua prática e vivência, e não só 

no seu contexto profissional restrito, mas no social mais amplo (BRASIL, 2000, 

2001, 2009). 

No que diz respeito aos elementos estruturantes, tendo por referência os 

caracterizadores indicados por Roldão (2007), identificamos um reconhecimento de 

dimensões do trabalho docente que extrapola a condição única do conhecimento 

técnico-operacional – indicando possibilidades de (re)configuração da 

profissionalidade docente dos formadores que atuam no ensino policial na ACIDES. 

Isso porque há consciência da nova realidade social, que impôs mudanças e novas 

exigências ao docente do ensino policial, como consta em depoimentos com este: 

 
Primeiramente ele tem que chegar na sala de aula sendo bem entendedor 
dessas mudanças sociais, segundo ele também tem que entender que o 
público ao qual hoje nós trabalhamos, quer seja a sociedade quer seja os 
nossos alunos dentro de sala de aula, é um outro público, é um público mais 
questionador, muito mais crítico, em compensação isso vai cobrar e exigir 
do professor e do instrutor uma melhor qualificação (F.39). 
 
 

Isso encontra-se ratificado quando se considera que, ao mesmo tempo em 

que se necessita de qualificação na área da disciplina, saindo de uma concepção 

apenas conteudinal, o formador precisa saber exercer sua função de ensinar 

balizado por um corpo de conhecimento, que, nos dizeres de Roldão (2007), é 

compósito e parte da relação dinâmica da qualificação-competência. 

 Nesse caso, esse dado nos indica possibilidades de reconfiguração da 

profissionalidade ao ter implícito que a qualificação é sempre, ao mesmo tempo, 

feita de um corpo de saberes interiorizados e um conjunto de saberes-fazer 

objetivados pela formação assegurada por títulos e pela experiência social 

incorporada dentro de esquemas profissionais (DUBAR, 1987; DEMAILLY, 1987; 
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BRAEM, 2000). Observemos a fala de um formador que congrega uma reflexão em 

torno dos conhecimentos dessa possibilidade: 

 
Tem que ter um conhecimento adquirido na área técnica, na área de ensino, 
ele tem que ter um curso de graduação, no mínimo, que lhe qualifique, ele 
tem que ter experiência e tem que ter paciência para poder tentar facilitar o 
trabalho dentro da sala de aula, direcionando para atividade que aquele 
profissional vai desenvolver. Disciplinas que exigem um pouco de prática, 
acredito que o policial essencialmente deve ter experiência de rua para 
poder adaptar esse conhecimento a uma realidade que o policial vai 
enfrentar no futuro bem próximo, então ele tem que ter essa experiência de 
campo (F.41). 
 
 

No que se refere aos desafios é importante que se alerte sobre o papel de 

atuação institucional da ACIDES, na relação com possibilidades de (re)configuração 

da profissionalidade docente, principalmente diante de elementos limitadores 

expressos na organização institucional, em termos de descontinuidade de atuação 

como formador, conforme os anunciados:  

 
[...] na verdade é questão de conciliar o ensino a docência com a nossa 
atividade rotineira aqui nas instituições, no meu caso aqui na SDS, porque 
conciliar essas duas coisas está sendo complicado porque sempre há a 
vontade de estar capacitando, repassando informações, mas também há 
necessidade de haver o cumprimento das atividade na seção que a pessoa 
é responsável seja na unidade operacional seja na unidade administrativa 
(F.21). 
 
a natureza da atividade do policial militar existe alguns valores que estão 
arraigados na atividade policial militar que são valores ainda muito próximos 
da formação militar do exército que existe um sentimento que há uma 
necessidade que alguns desses valores sejam mantidos como a hierarquia, 
a disciplina, que são os pilares, que são considerados os pilares básicos da 
atividade policial militar então esse é um sentimento que ele está presente 
em todas as gerações dos militares que compõem por exemplo a polícia 
militar de Pernambuco (F.17). 
 
 

 Diante do exporto, no que se refere a concepções encontradas, elementos 

estruturantes e desafios enfrentados, podemos afirmar que os dados indicam 

possibilidades de reconfiguração da profissionalidade docente de formadores que 

atuam na ACIDES, seja do ponto de vista de expressarem uma profissionalidade 

docente requerida, em termos de vivência que aponta elementos de transição, seja 

por apontarem para uma profissionalidade docente requerida, em termos 

propositivos, que congrega elementos dessa transição. 

Isso porque, como nos ensina Roldão (2005), pelo fato da função de ensinar 

se caracterizar pela dupla transitividade e pelo lugar de mediação, para além dos 
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desafios de ordem institucional, não se pode ignorar o peso que constitui o ensino 

policial no que se refere à atuação do formador. Isso de forma a consolidar o 

reconhecimento das diversas dimensões que envolvem tal função em articulação 

com o devido apoio institucional para realizar o ato de ensinar à função policial no 

contexto da transição paradigmática.  

Nesse sentido, a profissionalidade docente requerida ao mesmo tempo em 

que ainda se encontra preenchida com elementos estruturantes da figura do 

instrutor, caminha para uma (re)configuração na direção do status docente visto que 

o ensino policial começa a se desvincular da questão de ser tradicionalmente 

associada à missão de instrução, passando ainda pela transmissão de saberes 

disciplinares mas já se reconhecendo a necessidade de avançar em torno de um 

corpo de conhecimento complexo e dinâmico que é exigido daquele que exerce a 

função de ensinar.  

Assim, esses achados nos permitiram estruturar um quadro acerca da 

profissionalidade docente, em termo do vivido, que nos remete ao requerido para 

atuar na formação policial na ACIDES a partir do próprio formador diante de sua 

prática vivenciada como docente do ensino policial no período considerado dessa 

pesquisa, bem como da perspectiva propositiva, representando sua visão acerca do 

que se projeta em termos de atividade como formador com vistas ao aprimoramento 

de sua função de ensinar, como se vê na página a seguir: 
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QUADRO 13 - Profissionalidade docente requerida segundo os sujeitos da pesquisa 

Profissionalidade docente requerida do ponto de vista do vivido Profissionalidade docente requerida do ponto de vista do propositivo 

Concepções 

Aponta para uma concepção que reconhece uma 
conjugação de aspectos necessários à formação policial 
(conhecimento especializado, técnico-operacional, 
didáticos), enquanto elemento constitutivo da atividade de 
formador. 

Concepções 

Necessidade do formador incorporar os múltiplos 
conhecimentos exigidos à função de ensinar (Técnico-
operacional; especializado; Didático-pedagógico; Experiencial 
Docente) no contexto da formação do profissional de 
segurança pública, na qualidade de docente no ensino policial 

Elementos 
estruturantes 

Aproxima-se no sentido de que a 
atividade do formador incorpora outros 
conhecimentos distintos do técnico-
operacional, reconhecimento da 
necessidade de conhecimentos 
específicos da docência 

Natureza 
compósita 

Elementos 
estruturantes 
necessários 

Exigência de domínio de um conjunto de 
elementos balizadores e em diálogo 
constante para poder exercer o seu papel 
como docente no ensino policial 

Natureza 
compósita 

Aproxima-se pela preocupação com a 
aprendizagem do aluno, mas se 
distancia pela ausência de elementos 
que indicassem a invocação dos 
conhecimentos docentes  

Capacidade 
analítica 

Desenvolvimento da capacidade de 
ensinar para invocar os conhecimentos 
docentes para cada situação que se 
apresenta, seja teórica ou prática na 
formação policial 

Capacidade 
analítica 

Limitado por ainda haver presente 
uma visão instrumental do ensino mas 
com indícios de superação 

Natureza 
mobilizadora e 
interrogativa 

Ampliação da capacidade de ensinar por 
meio da imperiosa necessidade de 
desenvolvimento da competência docente 

Natureza 
mobilizadora e 
interrogativa 

Ausência da postura de 
distanciamento e pouca autocrítica 

Meta-análise 
Oportunidade de desenvolver a 
capacidade de reflexão acerca da 
melhoria de sua prática de ensinar 

Meta-análise 

Distanciamento por apresentar mais 
experiência aleatória sem base 
sustentável mas com vontade de 
melhorar o ensino realizado 

Comunicabilidade 
e circulação 

Potencialmente capaz de produzir 
conhecimentos sobre as práticas e 
socialização com pares  

Comunicabilidade 
e circulação 

Desafios 

Enfrentar um sistema de ensino com raízes no paradigma 
repressivo; conflito de tempo entre o serviço policial com 
atividade docente; conviver com a falta de algum dos 
conhecimentos docentes. 

Possibilidade 

(Re)configuração da profissionalidade docente a partir da 
estruturação de corpo permanente de docentes com vista ao 
desenvolvimento da capacidade do formador; reforma do 
sistema de ensino focado no paradigma preventivo e 
educativo e criação de espaço para produção de 
conhecimento em torno da atividade docente  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tratar das inquietações acerca dos múltiplos conhecimentos que foram 

incorporados à formação policial, exigindo-se ações formativas mais complexas, sob 

a ótica dos atuais anseios sociais e sustentadas pela nova função policial com vistas 

à afirmação de um novo paradigma para segurança pública - preventivo/educativo - 

levou-nos a refletir bastante sobre essas implicações na atuação do formador desse 

profissional, e o que de fato estava sendo requerido do formador, agora, docente do 

ensino policial - para além dos documentos - constituindo numa jornada gratificante. 

Esse reconhecimento da docência no ensino policial, ao mesmo tempo em 

que reforça esse status de profissional de segurança pública, evidencia a exigência 

de um corpo complexo de conhecimentos para o exercício da profissão policial e, 

consequentemente, o reconhecimento de uma profissionalidade docente no sentido 

de que ensinar não se reduz à mera transmissão e reprodução de conhecimento. 

As produções científicas indicaram a preocupação da comunidade científica 

com a produção de conhecimento nessa área social, já considerada de grande 

relevância na atualidade, conhecida como segurança pública. Os encaminhamentos 

das pesquisas apontavam para necessidade de olhar melhor para um objeto 

específico: a formação policial. Outras indicavam limites na atuação do corpo de 

instrutores, tratado nessa pesquisa como formadores. Assim, nossa pesquisa voltou-

se para tratar exatamente para aquele que exerce a função de ensinar, nesse 

movimento de (re)configuração da profissionalidade do formador, considerando todo 

esse contexto. 

Partimos, então, do deslocamento da instrução militar para o ensino policial, 

que nasceu em decorrência da superação do paradigma repressivo e em resposta 

às exigências do novo contexto social em que se afirma um novo paradigma para 

segurança pública, o de caráter preventivo e educativo. E, ao mesmo tempo, o 

reconhecimento do ensino policial que está presente nas diretrizes nacionais 

(BRASIL, 2000, 2001, 2009) contemplando um conjunto de princípios e dimensões 

que devem ser mobilizados na formação policial, enquanto profissional de segurança 

pública, delineando um conjunto de saberes próprios e específicos para exercer sua 

função social. 

Nesse sentido, tivemos o propósito de caracterizar elementos estruturantes 

da profissionalidade docente requerida para atuar na formação policial na ACIDES 
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no contexto das exigências do paradigma preventivo/educativo. Para tanto, 

elegemos quatro eixos: concepção de formador; elementos estruturantes da 

profissionalidade dos formadores na sua relação com os caracterizadores da 

profissionalidade docente; desafios enfrentados pelos formadores na sua prática 

docente; e, possibilidades de (re)configuração da profissionalidade docente do 

formador.  

 No que se refere à concepção de formador, os achados demonstraram que foi 

superada a visão de que basta deter o conhecimento técnico-operacional para poder 

exercer a função de ensinar, tendo emergido dos sujeitos uma tendência de 

valorização de uma articulação do conhecimento especializado e reconhecimento da 

necessidade de se apropriar do conhecimento didático-pedagógico e desenvolver-se 

a partir de sua prática como formador, o que nos leva a concluir que está havendo 

uma compreensão que para atuar como formador é requerido um conhecimento 

especializado para dar conta da formação do profissional de segurança pública no 

contexto de um ensino policial, agregando também conhecimentos de ordem 

didático-pedagógica e da prática profissional. 

Em sequência, os dados revelaram que os formadores estruturam sua 

atividade formativa no âmbito da ACIDES a partir de um corpo de conhecimentos, a 

saber: técnico-operacional, especializado (conteudinal), didático-pedagógico e 

experiencial (atividade como formador). No entanto, vimos que é dada relevância ao 

conhecimento especializado, mas com reconhecimento de outras dimensões para 

balizar suas ações formativas; que há também uma emergente preocupação com a 

aprendizagem do aluno numa clara relação para a necessidade acima pontuada de 

aproximação com o conhecimento didático-pedagógico, evidenciando o 

reconhecimento da necessidade de desenvolvimento da função de ensinar de 

maneira tal que facilite a aprendizagem do conhecimento profissional, em superação 

à mera instrução. Os dados também indicaram que os formadores já conseguem 

compreender o ensino policial no contexto de sua atuação mas também nas 

relações com os contextos, problemas e com a própria gestão realizada pela 

ACIDES, não se resumindo apenas a seu papel no momento das atividades 

formativas. 

Quanto aos desafios enfrentados, os formadores elegeram a busca por 

conhecimentos específicos da docência, superação das dificuldades enfrentadas 

diante do paradigma repressivo ainda presente no âmbito do sistema de ensino da 
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ACIDES, enquanto gestora do ensino policial em Pernambuco, como elementos 

representativos para efetivação da mudança perspectivada pela afirmação do 

paradigma preventivo. As falas dos sujeitos revelaram a incompatibilidade entre o 

que está posto na estrutura normativa da ACIDES e suas ações no campo do ensino 

policial. 

A partir do que foi posto pelos formadores, observamos possibilidades de 

configuração da profissionalidade docente do formador tanto pelo reconhecimento 

de um corpo de conhecimentos específicos necessário ao exercício do ato de 

ensinar a profissão policial, como pelos indícios de compreensão do processo de 

ensino como algo que vai além da mera instrução e reprodução de conhecimentos. 

Retomando nossa questão de partida: no contexto de superação do 

paradigma repressivo e afirmação do paradigma preventivo/educativo, qual a 

profissionalidade docente requerida para atuar na formação policial na 

ACIDES? Concluímos que, embora haja um descompasso entre a profissionalidade 

vivida e a propositiva, inclusive em razão da própria organização institucional na 

ACIDES em termos de anunciar o que está posto nas diretrizes nacionais e 

estaduais, mas com limites em efetivar o que lhe é exigido, os formadores já 

reconhecem a complexidade que se reveste tanto o ensino policial como a função de 

ensinar – principalmente no sentido de superar a ideia de que basta deter o 

conhecimento prático da atividade operacional para ensinar. 

Neste caso, ressaltamos que para desenvolver uma nova profissionalidade 

docente, em oposição a um antigo modelo baseado na instrução, é preciso 

reconhecer e investir nesse embrionário processo de construção de um sistema 

próprio de ensino policial, legitimado internamente, a partir de um novo modo de 

formação dos formadores, mais próximo das realidades sociais, enfrentando as 

resistências postas nesse processo de superação do paradigma repressivo e de 

afirmação do paradigma educativo. 

Sugerimos, portanto, que seja revista a política do ensino policial na ACIDES, 

no sentido de estimular essa (re)configuração da profissionalidade docente dos 

formadores, oportunizando ambientes propícios e voltados ao compartilhamento das 

experiências vivenciadas e de construção coletiva. Além disso, propor uma reflexão 

acerca da composição de um corpo docente permanente de atividade e da criação 

de espaços, também de caráter permanente, para produção de conhecimento em 

torno da formação e do ensino policial. 
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Enfim, foi com vistas à compreensão do objeto de estudo e diante do desafio 

de produzir conhecimento na área tão pouco explorada, com a certeza de ter 

cumprindo nosso papel a partir dos objetivos traçados na pesquisa, acreditamos na 

finalização de uma etapa acadêmica nessa vasta área a ser desbravada.  

Esperamos com este estudo, fomentar novas pesquisas sobre a formação 

policial e a reconfiguração dessa profissionalidade docente do seu formador no 

recente ensino policial, principalmente em torno do surgimento dos seguintes 

questionamentos: que saberes são mobilizados pelos formadores em sua prática da 

função de ensinar à profissão policial? Em que medida se relacionam com os 

saberes docentes? Como os formandos avaliam o conhecimento docente de seus 

formadores? 

Tudo isso no sentido de oferecer novos caminhos no enfrentamento aos 

desafios postos à segurança pública, com intuito de transformar a polícia, tida como 

repressiva, numa preventiva com viés educativo, sem perder de foco o seu maior 

objetivo institucional: a paz social e o bem-estar dos indivíduos na nossa sociedade. 
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APÊNDICE A – Questionário 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
 

Mestrando: Benôni Cavalcanti Pereira 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Kátia Maria da Cruz Ramos 

 

Questionário no Âmbito da Pesquisa de Mestrado em Educação (UFPE) 

Tema: Profissionalidade docente e a formação profissional na ACIDES 

 

Caro (a) Instrutor (a), 

 

  Este questionário faz parte de um estudo desenvolvido no âmbito da pesquisa 

de mestrado em Educação da Universidade Federal de Pernambuco tendo como 

temática central a profissionalidade docente requerida para atuar na formação 

profissional na ACIDES  

  Considerando a existência de uma fase posterior da pesquisa relacionada a 

entrevistas, há um campo destinado a identificação, contudo, ressalto que as 

informações aqui prestadas terão cunho confidencial de pesquisa científica, 

ressaltando que suas respostas são imprescindíveis para realização da pesquisa. 

  Antecipadamente agradeço toda atenção e tempo dispensados! 

 

1. DADOS GERAIS 

1.1. Nome completo: _____________________________________________ 

1.2. Tempo de Serviço na SDS:  

(   ) -5 anos (   ) Entre 5 e 10 anos (   ) Entre 11 e 15 anos  

(   ) Entre 16 e 20 anos  (   ) Entre 21 e 25 anos (   ) +26 anos 

1.3 Escolaridade: 

Nível Médio: completo (   ) incompleto (   )   

  Nível Superior: completo (   ) incompleto (   ) Indique o curso ______________ 

  Pós-Graduação: Especialização (    ) em : ____________________________               

  Mestrado (   ) Área:_______________________  

  Doutorado (   ) Área: _______________________  
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1.4 Docência: Indique suas experiências em atividades de sala de aulas:  
 
(     ) Ensino Fundamental ou Médio  - _____ Anos e ____ Meses 

(     ) Ensino Técnico-Profissional - _____ Anos e ____ Meses  

(     ) Ensino Superior - _____ Anos e ____ Meses    

(     ) Ensino a Distância: - ____ Anos e ____ Meses  

(     ) Outros Cursos - _____ Anos e ____ Meses  Especificar: ______________ 

 
2. TRABALHO POLICIAL 
 
2.1. Tempo no Serviço Operacional: ______ Anos e _____ Meses 

2.2. Tempo no Serviço Administrativo: ______ Anos e _____ Meses 

2. 3. Atualmente, operacional ou administrativa? ADM (   ) OPER (   )   

 
3. ATIVIDADE DE INSTRUTORIA NA ACIDES 
 
3.1. Há quanto tempo você exerce a função de instrutor? _____ Anos e ____ Meses 
 
3.2. Em que disciplinas você foi designado para ministrar aulas entre os anos de 
2007 a 2009 no CFO/PM? Cite a disciplina e ano.  
Ex. Direitos Humanos, 2009. 
 

Disciplina Ano (s) 

  

  

  

 
3.3. Caso você fosse selecionar formadores para atuar na ACIDES o que colocaria 
como exigência? Por quê? 
 
3.4. Que conhecimentos balizaram sua atuação como formador?  
 
3.5. Quais as principais estratégias por você utilizadas para interagir com os alunos 
no processo de formação policial? 
 
3.6. Refletindo sobre a experiência como formador, algo lhe chamou a atenção em 
termos de sua prática docente? 
 
3.7. Você alguma vez partilhou ou socializou com seus pares sua experiência como 
formador? Em que termos? 
 
3.8. Você enfrentou algum desafio para atuar como instrutor (formador) no contexto 
da formação policial perspectivada no paradigma preventivo e educativo?  
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APÊNDICE B – Roteiro da Entrevista 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Educação 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. O que lhe motivou a ser instrutor (formador) na ACIDES? 

2. Quais as características que você considera necessárias para ser um instrutor no 

âmbito da formação profissional na ACIDES?  

3. Em sua opinião, que conhecimentos são necessários para atuar como instrutor no 

âmbito na ACIDES? 

4. No contexto da sua vivência e atuação como instrutor, que elementos você 

considera imprescindíveis para atuar na formação profissional do policial? 

5. O que tem facilitado o seu trabalho como formador no âmbito da ACIDES? E o 

que tem dificultado? 

6. Na função de instrutor da ACIDES, como você se vê diante dos paradigmas que 

atualmente vem respaldando o trabalho dos profissionais de Segurança Pública? 

7. Na condição de instrutor, o que significa realizar uma formação policial no 

processo de superação do paradigma repressivo frente à concepção de polícia 

preventiva e educativa? 

8. Na sua visão que desafios apresentam-se para atuação do instrutor na formação 

profissional do policial com ênfase no paradigma preventivo e educativo? 

9. Fique livre para acrescentar algo no foco da temática. 
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APÊNDICE C – Codificação e Perfil dos Instrutores 

 

Cód. 
Tempo de 
Serviço 

Formação Experiência na atividade docente Trabalho Policial 
Tempo na 
função de 
instrutor  

Disciplinas 
ministradas no 

CFO/PM  

F.1 
Entre 16 e 
20 anos  

(CFO/PM); Especialização 
em Gestão Governamental 

Ensino Técnico-Profissional - 5 Anos  
OPERACIONAL 

(+19 anos/OPER) 
5 Anos 

Policiamento em 
Praças Desportivas 

F.2 
(+) 26 
anos 

(DIREITO); Especialização 
em Direito Administrativo e 

Mestrado em Ciências 
Políticas 

Ensino Técnico-Profissional - 26 Anos; 
Ensino Superior - 11 Anos 

RESERVA 
REMUNERADA 

(+22 anos/OPER) 
26 anos Direito Administrativo 

F.3 
(+) 26 
anos 

(CONTABILIDADE); 
Especialização em 

Educação e Mestrado em 
Ciências Políticas 

Ensino Superior – 20 Anos 
RESERVA 

REMUNERADA 
(+20 anos/OPER) 

20 Anos Policiamento Ostensivo  

F.4 
(+) 26 
anos 

(CFO/PM); Especialização 
em Capacitação 

Pedagógica 

Ensino Fundamental ou Médio - 02 Anos; 
Ensino Técnico-Profissional – 20 Anos; 
Ensino Superior – 06 Anos e 05 Meses; 

Ensino a Distância: - 03 Anos e 02 Meses; 
Cursos Bíblicos - 10 anos  

RESERVA 
REMUNERADA 

(+20 anos/OPER) 
26 anos 

Oratória; Etiqueta 
Social e Cerimonial 

F.5 
Entre 16 e 
20 anos  

(ADMINISTRAÇÃO); 
Especialização em Polícia 

Comunitária, em Gestão de 
Pessoas e em Gestão 

Pública. 

Ensino Fundamental ou Médio - 02 Ano; 
Ensino Superior – 01 Anos; Ensino a 

Distância: - 05 Anos 

OPERACIONAL 
(+18 anos/OPER) 

06 Anos Gestão de Pessoas 

F.6 
Entre 21 e 
25 anos  

(DIREITO); Especialização 
em Planejamento Escolar 

Ensino Técnico-Profissional - 18 Anos; 
Ensino A Distância - 04 Anos  

ADMINISTRATIVO 
(+11 anos/OPER) 

18 Anos e 
02 meses 

Direito da Criança e do 
Adolescente 
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F.7 
Entre 16 e 
20 anos  

(CONTABILIDADE); 
Especialização em 

Segurança Pública e Gestão 
Governamental 

Ensino Fundamental ou Médio - 04 Ano; 
Ensino Superior – 01 Anos; Ensino Técnico-
Profissional - 05 Anos; Ensino a Distância: - 

03 Meses 

ADMINISTRATIVO 
(+12 anos/OPER) 

15 Anos  Contabilidade Pública 

F.8 
Entre 21 e 
25 anos  

(DIREITO); Especialização 
em Direito Civil e 

Empresarial; em Gestão 
Governamental 

 Ensino Superior – 18 Anos; Ensino a 
Distância: - 06 Anos 

ADMINISTRATIVO 
(+10 anos/OPER) 

20 Anos Direito Civil 

F.9 
(+) 26 
anos 

(LIC. MATEMÁTICA); 
Especialização em 

Educação 

Ensino Fundamental ou Médio - 04 Ano; 
Ensino Superior – 20 Anos 

ADMINISTRATIVO 
(+18 anos/OPER) 

20 Anos Metodologia Científica 

F.10 
Entre 16 e 
20 anos  

(COMPUTAÇÃO) e 
Especialização em Redes 

Convergentes 

Ensino Técnico-Profissional - 04 Anos e 03 
meses; Ensino Superior – 10 Anos e 03 

meses; Ensino a Distância: - 08 Anos e 02 
Meses 

ADMINISTRATIVO 
(+10 anos/OPER) 

06 Anos e 
02 meses 

Informática I e II; 
Lógica 

F.11 
Entre 21 e 
25 anos  

(CFO/PM) e Especialização 
em Capacitação 

Pedagógica e em 
Planejamento e Gestão 

Organizacional 

Ensino Técnico-Profissional - 18 Anos 
ADMINISTRATIVO 
(+15 anos/OPER) 

18 Anos 

Fundamentos do 
Policiamento 

Comunitário; Trabalho 
de Comando 

F.12 
(+) 26 
anos 

(CFO/PM); Especialização 
em Administração 
Educacional; em 
Psicopedagogia 

Ensino Técnico-Profissional - 23 Anos 
ADMINISTRATIVO 

(+7 anos/OPER) 
21 Anos 

Didática; Tiro defensivo 
na preservação da vida 

(Método Giraldi) 

F.13 
Entre 16 e 
20 anos  

Graduação em Psicologia 
Ensino Técnico-Profissional - 09 Anos e 07 

meses; Ensino Superior – 09 Anos 
OPERACIONAL 

(+17 anos/OPER) 
09 Anos e 
07 meses 

Manobras Acadêmicas 
PM; Gerenciamento de 

Crises 
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F.14 
Entre 21 e 
25 anos  

(CFO/PM) e Especialização 
em Capacitação 

Pedagógica 

Ensino Fundamental ou Médio - 12 Ano; 
Ensino Técnico-Profissional - 10 Anos; 
Ensino Superior – 06 Anos; Ensino a 

Distância: - 04 Anos 

OPERACIONAL 
(+10 anos/OPER) 

12 Anos 
Correspondência 

Militar e Manobras 
Acadêmicas PM 

F.15 
(+) 26 
anos 

(CFO/PM) e Especialização 
em Treinamento Desportivo 

Ensino Fundamental ou Médio - 15 Ano; 
Ensino Técnico-Profissional - 27 Anos; 

Ensino Superior – 27 Anos 

RESERVA 
REMUNERADA 

(+28 anos/OPER) 
27 Anos Educação Física I 

F.16 
Entre 16 e 
20 anos  

(DIREITO); Especialização 
de Direito Militar; em Direito 

Ambiental 

Ensino Técnico-Profissional - 03 Anos; 
Ensino Superior – 01 Ano; Ensino a 

Distância - 2 anos 

ADMINISTRATIVO/
OPERACIONAL 

(+15 anos/OPER) 
03 ANOS Direito Penal Militar 

F.17 
Entre 11 e 
15 anos  

(LIC. HISTÓRIA); 
Especializado em Ensino de 

História; Mestre em 
Antropologia Social; 

Doutorando em 
Antropologia Social 

Ensino Fundamental ou Médio - 2 Ano; 
Ensino Técnico-Profissional - 10 Anos; 
Ensino Superior – 02 Anos; Ensino a 

Distância: - 06 Anos 

ADMINISTRATIVO 
(+10 anos/OPER) 

10 Anos Pronto Socorrismo 

F.18 
Entre 16 e 
20 anos  

(CFO/PM); Equitação 
Escola de Equitação do 

Exército, e MBA em Gestão 
Governamental  

Ensino Técnico-Profissional - 12 Anos e 6 
Meses 

ADMINISTRATIVO 
(+15 anos/OPER) 

12 Anos Policiamento Montado 

F.19 
Entre 05 e 
10 anos  

(LIC. EDUC. FÍSICA); 
Especialização em Políticas 

Púbicas de Segurança 
Ensino Técnico-Profissional - 05 Anos 

OPERACIONAL 
(+2 anos/OPER) 

05 anos Educação Física II 

F.20 
Entre 21 e 
25 anos  

(DIREITO); Especialização 
em Direito Público; em 

Formação de Educadores; 
em Gestão Governamental. 

Mestrando em Direitos 
Fundamentais. 

Ensino Superior - 12 Anos e 6 meses; 
ADMINISTRATIVO 
(+13 anos/OPER) 

12 Anos e 
06 meses 

Direito Penal II; Direito 
Administrativo 
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F.21 
Entre 16 e 
20 anos  

(COMPUTAÇÃO); Mestrado 
em Ciências da 

Computação 

Ensino Técnico-Profissional - 06 Anos e 04 
Meses; Ensino Superior – 02 Anos; Ensino a 

Distância: - 03 Anos 

ADMINISTRATIVO 
(+5 anos/OPER) 

10 Anos Informática III 

F.22 
Entre 21 e 
25 anos  

(CFO; Especialização em 
Capacitação Pedagógica 

Ensino Técnico-Profissional - 16 Anos e 07 
meses; 04 Meses; Ensino Superior – 07 

Anos e 02 meses 

ADMINISTRATIVO 
(+17 anos/OPER) 

16 Anos e 
07 meses 

Policiamento de 
Trânsito 

F.23 
Entre 11 e 
15 anos  

(DIREITO); Especialista em 
Direito Público 

Ensino Técnico-Profissional - 10 Anos; 
Cursos para Concurso na área jurídica - 03 

anos 

OPERACIONAL 
(+10 anos/OPER) 

10 Anos Abordagem Policial 

F.24 
Entre 21 e 
25 anos  

(ADMINISTRAÇÃO); 
Especialização em Filosofia 

do Exercício 
Ensino Superior – 13 Anos 

ADMINISTRATIVO 
(+9 anos/OPER) 

13 Anos 

Gestão de Recursos 
Materiais; Gestão de 

Recursos Financeiros e 
Educação Física Militar 

F.25 
Entre 05 e 
10 anos  

(ENGENHARIA); 
Especialização em 

Engenharia de Segurança 
no Trabalho 

Ensino Fundamental ou Médio - 03 Anos; 
Ensino Técnico-Profissional - 02 Anos; 

Cursos de Segurança nas Guardas 
Municipais- 06 anos 

OPERACIONAL 
(+6 anos/OPER) 

05 Anos e 
03 Meses 

Prática Policial e 
Ordem Unida 

F.26 
Entre 21 e 
25 anos  

(LIC. LETRAS); 
Especialização em Direitos 
Humanos; em Docência no 

Ensino Superior 

Ensino Técnico-Profissional - 17 Anos; 
Ensino a Distância: - 03 Anos 

OPERACIONAL 
(+12 anos/OPER) 

13 anos Direitos Humanos 

F.27 
Entre 16 e 
20 anos  

(PEDAGOGIA); 
Especialização em 
Linguagem Textual; 

Mestrado em Linguística; 
Doutorando em Linguística 

Ensino Técnico-Profissional - 02 Anos; 04 
Meses; Ensino Superior – 08 Anos; Ensino a 

Distância 05 anos e 06 meses 

ADMINISTRATIVO 
(+16 anos/OPER) 

15 anos e 
06 meses 

Português Instrumental 
II 

F.28 
(+) 26 
anos 

(CFO/PM); Especialização 
em Contabilidade e 

Controladoria Pública 
Ensino Técnico-Profissional - 05 Anos 

ADMINISTRATIVO 
(+15 anos/OPER) 

20 Anos 
Gestão Financeira e 

Orçamentária 
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F.29 
Entre 11 e 
15 anos  

(DIREITO); Especialização 
em Direito Processual; em 

Direito Público 
Ensino Técnico-Profissional - 09 Anos 

ADMINISTRATIVO 
(+10 anos/OPER) 

09 Anos Policiamento de Cães 

F.30 
Entre 16 e 
20 anos  

(CFO/PM); Especialização 
em Planejamento e Gestão 

Organizacional 
Ensino Técnico-Profissional - 17 Anos 

ADMINISTRATIVO 
(+12 anos/OPER) 

17 anos 
Direito Processual 

Penal 

F.31 
(+) 26 
anos 

(DIREITO); Especialização 
em Políticas Públicas de 

Segurança 

Ensino Técnico-Profissional - 02 Anos; 
Ensino Superior – 11 Anos; Ensino a 

Distância 03 anos 

ADMINISTRATIVO 
(+19 anos/OPER) 

26 anos Polícia Judiciária Militar 

F.32 
Entre 11 e 
15 anos  

(ADMINISTRAÇÃO); 
Especialização em Gestão 
de Pessoas; em Docência 

do Ensino Superior 

Ensino Técnico-Profissional - 05 Anos e 06 
meses 

ADMINISTRATIVO/
OPERACIONAL 

(+12 anos/OPER) 

05 Anos e 
06 meses 

Teoria Geral da 
Administração 

F.33 
Entre 16 e 
20 anos  

(DIREITO); Especialização 
em Gestão Pública; em 

Direito Público 
Ensino Técnico-Profissional - 17 Anos 

ADMINISTRATIVO 
(+13 anos/OPER) 

06 anos Tiro Policial 

F.34 
Entre 16 e 
20 anos  

Licenciado em Computação 
Ensino Superior - 03 anos; Ensino a 

Distância - 02 anos 
ADMINISTRATIVO 

(+6 anos/OPER) 
03 Anos e 
03 meses 

Sistemas 
Informatizados 

F.35 
Entre 16 e 
20 anos  

(QUÍMICA); Mestrado em 
Ciências Materiais e 

Doutorando em Ciências 
Materiais. 

Ensino Fundamental ou Médio - 06 Anos; 
Ensino Superior – 03 Anos; Ensino a 
Distância 04 anos e 03 meses; Pós-

graduação - 03 anos e 06 meses 

OPERACIONAL 
(+17 anos/OPER) 

11 Anos e 
06 Meses 

Criminalística Aplicada 

F.36 (-) 5 anos 
(PEDAGOGIA); 

Especialização em 
Formação de Educadores 

Ensino Fundamental ou Médio - 03 Anos; 
Ensino Superior – 01 Anos; Ensino Técnico-

Profissional - 02 anos e 03 meses; 

Contratação 
Temporária - via 

Empenho 
04 Meses 

Português Instrumental 
I 
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F.37 
Entre 16 e 
20 anos  

Licenciado em Letras 
Ensino Fundamental ou Médio - 02 Ano; 
Ensino Técnico-Profissional - 09 anos 

ADMINISTRATIVO 
(+7 anos/OPER) 

11 Anos Comunicação Social 

F.38 
Entre 21 e 
25 anos  

(DIREITO); Especialização 
em Direito Público; em 

Segurança Pública 

Ensino Técnico-Profissional - 04 Anos; 
Ensino Superior – 04 Anos; Ensino a 

Distância 03 anos 

OPERACIONAL 
(+22 anos/OPER) 

04 anos 
Direito Processual 

Penal II 

F.39 
Entre 16 e 
20 anos  

(DIREITO); Especialização 
em Capacitação 

Pedagógica, em Gestão da 
Segurança Pública 

Ensino Técnico-Profissional - 14 Anos e 
Ensino a Distância 03 anos 

ADMINISTRATIVO 
(+15 anos/OPER) 

14 anos  
Gerenciamento de 

crises 

F.40 
Entre 16 e 
20 anos  

(ADMINISTRAÇÃO); 
Especialização em Políticas 

Públicas de Segurança 

Ensino Superior – 03 Anos e 05 Meses; 
Ensino Técnico-Profissional - 08 anos e 05 
meses; e Ensino a Distância 06 anos e 03 

meses 

ADMINISTRATIVO 
(+6 anos/OPER) 

08 Anos e 
05 Meses 

Relações Interpessoais 

F.41 
Entre 21 e 
25 anos  

(CFO/PM); Especialização 
em Gestão de Segurança 

Pública 

Ensino Superior – 04 Anos Ensino Técnico-
Profissional - 15 anos e Ensino a Distância 

03 anos 

ADMINISTRATIVO/
OPERACIONAL 

(+20 anos/OPER) 
15 Anos 

Espanhol e Manobras 
Acadêmicas PM 

F.42 
Entre 16 e 
20 anos  

(PSICOLOGIA); 
Especialização em 

Formação de Educadores 

Ensino Superior – 05 Anos; Ensino Técnico-
Profissional - 03 anos; e Ensino a Distância 

04 meses 

OPERACIONAL 
(+17 anos/OPER) 

08 Anos 
Psicologia Geral; 

Psicologia Social e 
Saúde Psicológica 

F.43 
Entre 16 e 
20 anos  

CFO 
Ensino Superior – 06 Anos; Ensino Técnico-

Profissional - 08 anos  
ADMINISTRATIVO 
(+17 anos/OPER) 

10 Anos 
Instrução Geral e 

Ordem Unida 

F.44 
Entre 16 e 
20 anos  

(ADMINISTRAÇÃO); 
Especialização em Políticas 

Públicas de Segurança 

Ensino Superior – 03 Anos e 05 Meses; 
Ensino Técnico-Profissional - 08 anos e 05 
meses; e Ensino a Distância 06 anos e 03 

meses 

ADMINISTRATIVO 
(+6 anos/OPER) 

06 Anos e 
06 Meses 

Técnica de Informação 
I e II 

 


