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RESUMO 

 

O ensino  profissional é uma modalidade de ensino na qual o aluno se prepara para 
atuar no mundo do trabalho, em situações nas quais deverá mobilizar as 
competências necessárias para o desempenho de suas funções. Por sua vez, o 
corpo docente dessa modalidade, além de preencher os requisitos essenciais de 
formação acadêmica relacionada à área em que leciona, deve também possuir 
competências que o habilitem a trabalhar em sala de aula com temas e práticas 
específicas da esfera de atuação do profissional a ser formado. Neste trabalho, 
analisamos um estudo de caso de educação continuada de professores de uma 
disciplina destinada ao ensino de gêneros textuais do domínio policial,em um curso 
superior de tecnologia destinado à formação de soldados da Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG). Os professores, sujeitos da pesquisa, foram selecionados e 
credenciados pela instituição para ministrar aulas  sob a égide de critérios 
estabelecidos por um edital que previa como parâmetros de classificação a 
formação acadêmica inicial, a titulação, a experiência profissional docente e uma 
breve exposição didática. Por um lado, a seleção cooptou professores cuja titulação 
sugeria avanço na composição do corpo docente; por outro, agregou professores 
com pouco ou nenhum conhecimento sobre os gêneros textuais com os quais 
deveriam trabalhar em sala de aula, assim como profissionais da própria instituição 
que, apesar de possuírem algum conhecimento prático sobre os mesmos gêneros, 
não possuíam experiência didática em disciplinas da natureza daquela para a qual 
seriam designados. Diante desse quadro, a instituição de ensino optou por 
desenvolver uma atividade de educação continuada para o corpo docente 
selecionado, visando a contribuir para o desenvolvimento de competências para o 
exercício da docência na disciplina. Para abordar o estudo de caso, desenvolvemos 
pesquisa bibliográfica e documental para situar o ensino profissional no Brasil e na 
PMMG. Por meio de observação das atividades de educação continuada de 
professores, de questionários e entrevistas, coletamos dados que analisamos à luz 
das abordagens sobre competência (Altet, 2001; Delors, 2003; Zarifian, 2003). 
Concluímos que a atividade se mostrou eficiente para o desenvolvimento de 
competências para que os professores exercessem seu trabalho e que se trata de 
um modelo viável que pode ser replicado com os corpos docentes de outras 
disciplinas. Por fim, levantamos aspectos positivos e negativos que podem ser 
considerados em futuras experiências da mesma natureza. 
 

Palavras-Chave: educação continuada; ensino profissional; competências. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 
Vocational education is an educational modality in which the student is preparing to 
act in the workplace, in situations where should mobilize the necessary skills to 
perform their duties. In turn, the faculty of this type, apart from fulfilling the essential 
requirements of academic background related to the area where he teaches, must 
also possess skills that will enable him to work in the classroom with themes and 
specific of professional practice ball practice to be formed. In this paper we analyze a 
case of continuing education study teachers of a course aimed at teaching genres of 
the police sector in a college of technology for training of soldiers of the Military 
Police of Minas Gerais (PMMG). Teachers, research subjects were selected and 
accredited by the institution to teach classes under the aegis of criteria established 
by an edict which provided as classification parameters the initial academic training, 
degree, teaching experience and a brief didactic exhibition. On the one hand, the 
selection co-opted teachers whose titles suggested improvement in the composition 
of the faculty, on the other, added teachers with little or no knowledge of the genres 
with which should work in the classroom as well as professionals from the institution, 
despite having some working knowledge of the same gender, they did not have 
teaching experience in subjects of nature than that for which they would be assigned. 
Given this situation, the educational institution chose to develop a continuing 
education activity for the selected faculty, aiming to contribute to the development of 
skills for the practice of teaching in the discipline. To address the case study, we 
have developed bibliographic and documentary research to place vocational 
education in Brazil and PMMG. Through observation of continuing education 
activities for teachers, questionnaires and interviews, we collected data that analyzed 
in the light of jurisdiction over approaches (ALTET, 2001; DELORS, 2003; ZARIFIAN, 
2003). We conclude that the activity was efficient for the development of skills for 
teachers to exercise their work; and that it is a viable model that can be replicated 
with faculty from other disciplines. Finally, we raise positive and negative aspects that 
can be considered in future experiments of the same kind. 
 
Keywords: continuing education; vocational education; skills. 
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1 Introdução 

 

Em primeiro lugar, é necessário frisar que o policial é um cidadão e, 

quando em patrulhamento, está em contato direto com outros 

cidadãos como ele, sendo todos membros da mesma sociedade, 

incluindo aí os eventuais cidadãos infratores. O policial é, entretanto, 

um cidadão comum da sociedade, diferenciado apenas pela 

qualificação e pelo fato de ser um cidadão a serviço da 

população.(Manual de Prática Policial I – PMMG). 

 

 

Em todas as etapas do desenvolvimento da sociedade humana, os processos 

educativos se constituem e se aperfeiçoam para assegurar a continuidade e 

atualização dos conhecimentos.  Nesse sentido, a evolução da educação 

corresponde à própria evolução humana, já que a primeira constitui ambiente para a 

formação do homem e é um fenômeno próprio dos seres humanos (Saviani, 1984). 

Educar é transformar o comportamento, oferecer oportunidades para que o sujeito 

se desenvolva em sintonia com o mundo a sua volta. Dessa forma, tratar de 

educação é tratar de necessidades humanas que se vinculam com o exercício dos 

relacionamentos sociais e profissionais.  

Educação não é um processo acabado, mas um processo permanente, conforme 

ensinou Piaget (1971). Sendo processo, corresponde à descoberta e ao 

aperfeiçoamento de conhecimentos que se atualizam e que se modificam em 

sintonia com os avanços que suscitam novas perspectivas para o ser humano. 

Nessa mesma linha de raciocínio, ao tratar a educação como um processo de 

humanização, Pimenta (2005) enfatiza que a finalidade explícita da educação é 

“tornar os indivíduos participantes do processo civilizatório e responsáveis por levá-

lo adiante” (Pimenta, 2005. p. 23).   

De acordo com o pensamento de Freire (1996), educar é libertar. Esse entendimento 

permite afirmar que por meio da educação o sujeito adquire recursos para exercer a 

cidadania, libertando-se de dominações impostas pela falta de acesso ao 

conhecimento dos seus direitos e dos instrumentos pelos quais pode reivindicá-los e 

exercê-los. 
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A educação é considerada por sociólogos e educadores (Saviani, 1984; Freire, 

1996; Delors, 2003) como um dos poucos fatores que podem mudar radicalmente a 

estrutura socioeconômica do cidadão e do meio em que ele vive. Por isso, o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), um dos instrumentos utilizados para a avaliação 

do desenvolvimento de uma nação, é aplicado sobre as informações inerentes à 

educação, à sua ação e ao seu efeito na sociedade. Assim, a visão de educação 

defendida nesta pesquisa caminha em paralelo à socialização, sendo esta o meio e 

também o fim a serem alcançados.  

Educar no século XXI significa preparar os sujeitos “para se elevarem ao nível da 

civilização atual – da sua riqueza e dos seus problemas – para aí atuarem” 

(Pimenta, 2005, p. 23). Em contrapartida, esse trabalho de preparação dos sujeitos 

demanda formação cuidadosa dos professores envolvidos nesse sistema educativo, 

se é que se admite que os professores contribuem com seu trabalho para essa 

formação.  

Os desafios das tarefas do professor sempre existiram, mas, como problemas 

sociais e riquezas estão envolvidos no processo, o papel das competências 

pedagógicas assume novos contornos e exige reflexões por parte do educador 

sobre a própria prática pedagógica, com vistas à inovação. Para Perrenoud (2002), 

na atualidade, os contextos profissionais e emocionais com os quais os professores 

convivem são muitos diversos, o que exige deles preparação específica para atuar 

em cada um desses contextos.  

A educação, sendo um dos mais eficientes meios de inovação, renovação e 

construção do ser e do seu meio social, mantém-se dinamicamente viva, renovando-

se, perpetuando-se.  Nisso repousa uma das premissas deste trabalho, o qual busca 

a dinamização da educação continuada dos professores, especificamente dos 

docentes que atuam na formação dos profissionais da Polícia Militar de Minas 

Gerais (PMMG), com vistas ao desenvolvimento das competências requeridas 

desses professores nesse contexto específico.  

A eficiência e a eficácia da qualidade profissional do policial militar, o qual está em 

contato direto com a sociedade, começam e dependem de sua formação profissional 

que se dá em sala de aula. As políticas públicas apresentadas pela governança 

requerem que a cada dia a Polícia atenda aos mais altos padrões de qualificação, 
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exigindo-lhe constante especialização mediante investimento no sistema 

educacional policial. 

A fim de se efetivar a qualificação dos militares, a PMMG é responsável pela 

formação e aperfeiçoamento dos profissionais que serão empenhados na segurança 

pública do Estado de Minas Gerais. Para tanto, dispõe de estrutura de ensino em 

que se desenvolvem cursos de nível tecnológico, graduação e pós-graduação, nos 

quais se enquadram os cursos de formação de soldados, sargentos e oficiais, assim 

como os cursos de especialização destinados a oficiais superiores da instituição.  

Em razão da natureza dos objetivos dos cursos, as matrizes curriculares incluem 

disciplinas de naturezas específicas, que requerem dos docentes conhecimentos 

próprios do universo policial-militar.  

Esta pesquisa, no entanto, se desenvolve dentro do contexto em que a PMMG 

busca atualizar os processos que ela adota para seleção e designação do corpo 

docente, contexto este em que se dá a recepção de profissionais com primeira 

experiência de docência na instituição.  Porém, como se trata de processo recente, 

ainda não foram desenvolvidas análises avaliativas dos critérios que balizaram a 

seleção do corpo docente e, consequentemente, da adequação dos requisitos para 

submissão ao processo seletivo, bem como dos processos individuais e coletivos 

aos quais se submeteram os professores designados. 

Sendo assim, nosso interesse nesta pesquisa se direciona para a Escola de 

Formação de Soldados (EFSd), instituição responsável pela formação dos soldados 

da PMMG. O momento em que este trabalho se desenvolve é considerado 

relevante, uma vez que a escola está envolvida no desenvolvimento do Curso 

Superior de Tecnologia em Atividades de Polícia Ostensiva (CSTAPO), primeiro 

curso de nível superior1 que, no Brasil, destina-se à formação de soldados policiais-

militares. Trata-se, portanto, de situação oportuna para oferecer contribuições no 

que se refere à capacitação dos docentes que trabalham na formação dos 

profissionais de segurança pública, atividade que não tem seu fim nas atividades 

desenvolvidas em sala de aula, mas no desempenho do soldado que prestará 

serviços à sociedade.  

                                                        
1 Autorizado conforme Parecer 380/2014, de 20 mar. 14, pelo Conselho Estadual de Educação 
de Minas Gerais. Recuperado em 20 novembro, 2014 de 
http://www.cee.mg.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=7863&Itemid=184 
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Partindo da visão de educação como processo permanente, entende-se que, a 

princípio, os docentes selecionados são qualificados para atuar nas atividades de 

ensino da PMMG, uma vez que atenderam aos critérios iniciais de seleção previstos 

nos respectivos editais. No entanto, para que exerçam plenamente as atividades 

docentes, devem municiar-se de conhecimentos complementares que lhes 

assegurem domínio dos assuntos institucionais que constam dos programas das 

disciplinas nas quais atuarão.  

Por outro lado, em razão da especificidade dos conhecimentos necessários para o 

exercício da atividade docente em determinadas disciplinas, entende-se que a 

formação continuada dos professores somente poderia ser realizada no ambiente da 

própria PMMG.  Ou seja, independente da formação acadêmica ou da titulação dos 

docentes selecionados, seria importante que a própria instituição subsidiasse a 

capacitação adequada dos docentes; estes seriam, portanto, preparados dentro do 

ambiente militar. Diante disso, compreende-se ser necessária a discussão sobre o 

desenvolvimento das competências específicas dos docentes que atuam na 

formação dos soldados da PMMG.  

Paralelamente, para que a seleção de professores convirja para a evolução dos 

instrumentos que repercutam em reais benefícios para a educação profissional na 

PMMG, torna-se relevante analisar em que medida os critérios estabelecidos para a 

seleção dos docentes contribui para a constituição de uma equipe docente capaz de 

concorrer para o sucesso da formação do policial militar. 

Portanto, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das atividades que 

visam à qualificação do corpo docente dos cursos da PMMG, esta pesquisa analisa 

um caso específico de educação continuada de docentes da PMMG.  Trata-se de 

experiência inovadora, uma vez que ainda não havia sido aplicada na instituição e, 

por esse mesmo motivo, possui potencial para balizar outras atividades de caráter 

semelhante.  
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1.1 Problematização 

 

Ao longo dos anos, a Pedagogia Policial Militar vem investindo na convocação de 

corpo docente qualificado2 para atuar na formação dos seus profissionais. Ou seja, 

as qualificações profissionais que vêm sendo observadas no corpo docente são a 

sua formação em área específica e a pós-graduação. Como abordaremos mais 

adiante, o ensino profissional e tecnológico requer não só professores com formação 

específica e pós-graduação, mas também necessita de docentes capacitados com 

competências específicas.Nesse quadro, a PMMG se encontra em situação 

semelhante a outras instituições promotoras de cursos profissionais e tecnológicos 

que buscam soluções para, cada uma em suas especificidades, desenvolver a 

educação continuada de professores e, consequentemente, desenvolver neles as 

competências necessárias para que sejam capazes de contribuir para a formação 

adequada dos estudantes. 

A conjuntura atual, na qual a instituição militar recepciona novos docentes a partir de 

processo seletivo, torna-se propícia para o desenvolvimento de estudos que visem a 

avaliar estratégias para o desenvolvimento da formação continuada dos professores 

que atuam na educação policial-militar. Ao mesmo tempo, torna-se relevante avaliar 

se os critérios e procedimentos estabelecidos para a seleção de professores são 

adequados para compor equipes docentes, a fim de atuarem no sistema de ensino 

profissional da instituição.  

Nesse sentido, a presente pesquisa visa a preencher a lacuna deixada pela 

escassez de estudos que sustentem a capacitação de docentes para as atividades 

de ensino da PMMG, especialmente as relacionadas aos saberes próprios da 

instituição. Essa complexa questão impõe uma indagação à qual o pesquisador se 

propõe a responder: 

                                                        
2  Nesta introdução, utilizamos precariamente o termo qualificação, o que significa que 
ainda não estabelecemos distinção entre competência e qualificação, dois termos que 
suscitam debates em relação à sua correspondência. Neste capítulo, a qualificação reporta 
exclusivamente aos conhecimentos teóricos representados pela titulação acadêmica. 
Retomaremos o debate sobre as relações de qualificação e competência no capítulo 
destinado ao referencial teórico da pesquisa, especialmente com base em Zarifian (2003) e 
Gattai (2008).   
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Como se deu  o projeto de implantação da educação continuada baseada no 

desenvolvimento de competências para o corpo docente em uma disciplina 

específica do Curso de Formação de Soldados da PMMG? 

No contexto da educação policial-militar em estudo, a expressão educação 

continuada compreende o planejamento e o desenvolvimento de atividades que 

visam a qualificar o professor para atuar nos cursos de formação policial-militar, 

especificamente na Escola de Formação de Soldados. Essa necessidade ocorre 

devido às especificidades de cada curso oferecido pela instituição, cursos que 

demandam organizações peculiares dos conteúdos.   

A este ponto da exposição, torna-se necessário esclarecer que o Curso de 

Tecnologia em Atividades de Polícia Ostensiva também recebe a denominação de 

Curso de Formação de Soldados (CFSd), a qual passaremos a adotar na pesquisa.  

 

1.2 Objetivos 
 

O objetivo geral e os objetivos específicos que direcionaram os trabalhos da 

pesquisa foram:  

 Objetivo Geral 

Avaliar os processos de seleção e de implantação da educação continuada baseada 

no desenvolvimento de competências para o corpo docente da disciplina Produção 

Textual Policial do Curso de Formação de Soldados da PMMG. 

 Objetivos específicos 

• descrever a importância da educação na atividade do policial militar; 

• descrever as  competências  profissionais  requeridas  dos  docentes  do  

ensino policial-militar; 

• analisar os critérios atuais para seleção de docentes da disciplina Produção 

Textual Policial do Curso de Formação de Soldados; 

• descrever e analisar as  estratégias  de educação continuada  de  professores  

para  o  exercício  da docência da disciplina Produção Textual Policialdo 

Curso de Formação de Soldados.  
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1.3 Justificativa 
 

Considera-se relevante o tema desta pesquisa visto que a competência do 

profissional de segurança pública tem sido exigência contínua da sociedade, do 

Estado, da mídia e da própria instituição policial. Desta sorte, os policiais, cuja 

função os expõe ao contato direto e contínuo com o público externo, carecem de 

formação educacional sempre atualizada e coerente com os princípios e valores da 

sociedade na qual atuam.  

Diante dessa necessidade, os profissionais que exercem a docência voltada para a 

formação dos policiais precisam, também, estar constantemente atualizados, a fim 

de atenderem às exigentes demandas contemporâneas. Contudo, na PMMG, a 

seleção do corpo docente não requer, em alguns casos, a ampla comprovação de 

saberes inerentes à missão principal da instituição, pois não existem cursos externos 

destinados à capacitação dos professores que pretendem atuar na formação de 

policiais.  

Além disso, alguns conhecimentos constantes dos programas das disciplinas 

somente serão produzidos e vivenciados na própria comunidade policial, o que 

dificulta ou mesmo impossibilita a ministração desses conteúdos pelos professores 

provenientes do ambiente externo à instituição, quando sustentados exclusivamente 

em sua formação inicial. 

Em um contexto em que ainda são incipientes as experiências que visam a fomentar 

a educação continuada de professores da educação profissional e tecnológica da 

Polícia Militar de Minas Gerais, desenvolveu-se uma experiência inovadora na 

instituição. Em razão da implementação do CSTAPO, e em decorrência da 

composição de um corpo docente integrado por professores que não possuem 

experiência anterior no trabalho com a disciplina Produção Textual Policial, 

desencadeou-se uma atividade voltada para a preparação desses profissionais. 

Tratou-se de um evento em moldes ainda não adotados na Instituição,  portanto, 

atividade a ser analisada com vistas a perceber sua eficácia como instrumento para 

a educação continuada de professores. Por esses motivos, a atividade em questão, 
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desenvolvida para o corpo docente da disciplina Produção Textual Policial constitui-

se no objeto de observação da presente pesquisa. 

A tudo isso se acrescenta o fato de não existirem pesquisas que visem a analisar e a 

identificar a formação complementar requerida dos professores da educação policial- 

militar, especialmente nas disciplinas que exigem domínio de conteúdo próprio da 

rotina de trabalho militar. 

Nesse quadro, na fase em que preparava o Curso de Formação de Soldados, a 

instituição encontrou-se entre dois caminhos distintos: escolher entre a pretendida 

acolhida de novos professores – com experiências e formação que poderiam 

contribuir para a formação do policial,  mas com pouco ou nenhum domínio sobre as 

práticas institucionais necessárias ao exercício da docência – ou abrir mão desses 

mesmos professores em razão da impossibilidade de requerer deles o conjunto de 

saberes necessários ao exercício de suas atividades. A solução encontrada para 

algumas disciplinas, para as quais a formação inicial possui peso relevante3, foi 

desenvolver, na própria instituição, a capacitação dos professores para atuação no 

Curso de Formação de Soldados.  

Este pesquisador, por sua vez, por ser pedagogo da Academia de Polícia Militar de 

Minas Gerais há quase duas décadas, preocupa-se em buscar meios para que os 

educadores, militares e civis, que atuam na formação, aperfeiçoamento e 

atualização dos policiais, sejam submetidos, imperativamente, a um constante 

processo de atualização, isto é, à educação continuada. 

Para discutir o tema e demonstrar como serão alcançados os objetivos propostos, 

esta pesquisa está estruturada em seis capítulos.  A Introdução apresenta a 

contextualização do problema, a pergunta norteadora, o objetivo geral, os objetivos 

específicos e as justificativas desta pesquisa.  O Referencial Teórico (capítulo dois) 

apresenta discussões sobre os conceitos mais relevantes relacionados ao tema 

educação continuada de professores.   O terceiro capítulo descreve a metodologia 

empregada, descrevendo a caracterização da pesquisa, as unidades de análise e 

observação e as estratégias para coleta e tratamento de dados.  

                                                        
3
 Caso das disciplinas relacionadas aos estudos de linguagem – Língua Portuguesa e 

Produção Textual – para as quais a formação em Letras é requisito indispensável. 
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O estudo de caso se inicia no capítulo 4, no qual contextualizamos o curso e a 

disciplina, tratando da importância e de um breve histórico do ensino na atividade 

policial-militar, do Curso de Formação de Soldados, da disciplina Produção Textual 

Policial e finalmente das competências requeridas e dos critérios adotados na 

seleção do seu corpo docente. 

No capítulo 5, discutimos o evento de educação continuada e descrevemos sua 

concepção e seu desenvolvimento; a concepção dos professores e da coordenadora 

da atividade e apresentamos a nossa análise sobre o caso.No capítulo 

6,encerramos este trabalho com a apresentação das nossas conclusões.  
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2 Referencial Teórico 
 
 
Neste capítulo, discutiremos os conceitos básicos que nortearam o desenvolvimento 

desta pesquisa. Inicialmente, serão feitas algumas considerações sobre a 

importância da educação para a sociedade do conhecimento. Em seguida, 

trataremos da legislação que regulamenta a educação no Brasil, especialmente a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), no que se refere à educação 

profissional e tecnológica, com o objetivo de situar as reflexões sobre a necessidade 

de desenvolver ações para a capacitação de professores para atuarem nesse 

contexto. A partir dessa abordagem, serão discutidos o conceito de competências e 

alguns aspectos da construção de competências profissionais, buscando articular 

essas discussões com a formação continuada de professores. 

 

2.1 A importância da educação na sociedade do conhecimento 
 

Dentre as diversas reflexões impostas ao homem contemporâneo, inserido em uma 

sociedade que se atualiza e se modifica em ritmo acelerado, estão as relacionadas 

às práticas voltadas aos processos de ensino e aprendizagem. Se a cada momento 

surgem e são divulgadas novas informações que propiciam novos conhecimentos, 

estes naturalmente se encaminham para a necessidade de que o homem os 

considere e, em regra, domine-os em suas práticas diárias. Os diversos ambientes 

educacionais são diretamente impactados com essa intensa produção e 

disseminação do conhecimento na medida em que deles se espera a atualização e 

aplicação no mesmo ritmo em que ocorre a produção. Dessa forma, escolas que 

demonstram ignorar ou desconsiderar as atualizações do conhecimento são 

consideradas obsoletas, portanto, sujeitas a perder espaço para aquelas que 

caminham no mesmo ritmo imposto pela sociedade.  

Pesquisadores (Dziekaniak e Rover, 2011; Theis, 2013; Sene, 2012) discutem a 

adequação do termo sociedade do conhecimento, tanto no que se refere ao aspecto 

semântico – e, nesse caso, confrontam com outros termos propostos para 

denominar o momento atual – quanto no que reporta ao próprio alcance da 

terminologia; nesse caso, discutem em que medida o conhecimento produzido 

atualmente tem alcance social. Em razão de, na presente pesquisa, entendermos 
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necessária a articulação do conceito de sociedade do conhecimento com a 

perspectiva de educação adotada, apresentaremos algumas abordagens sobre o 

tema. Faremos isso com o objetivo de ampliar nossa visão sobre o conceito, o que 

nos permitirá, na sequência, empregá-lo de forma coerente com o nosso 

entendimento de que a educação deve ser pensada como um recurso para que o 

homem seja capaz de interagir com seu meio social e dele participar ativamente. 

O termo sociedade do conhecimento surge em um contexto em que, principalmente 

em razão do advento das tecnologias digitais, a informação passa a circular mais 

amplamente. Além disso, na dinâmica econômica do mundo atual, o próprio 

conhecimento é gerador e propiciador de riquezas, ou, nos termos defendidos por 

Theis (2013), é um tipo especial de conhecimento, na medida em que “não é 

qualquer conhecimento: é um conhecimento economicamente útil” (Theis, 2013, p. 

140),  

Também Dziekaniak e Rover (2011) discutem o termo sociedade do conhecimento e 

reconhecem que o percurso histórico das revoluções – agrícola, industrial e pós-

industrial – tem reflexos no mercado, nas forças que se impõem ao trabalho e nas 

suas consequências para o aumento das desigualdades sociais. Da mesma forma, 

segundo os pesquisadores – que sustentam o debate em autores que propõem 

abordagens diversas sobre o termo –, sociedade do conhecimento sempre se 

vincula ao domínio do conhecimento a uma hegemonia social e, principalmente, 

econômica. Para Dziekaniak e Rover (2011), porém, sociedade do conhecimento se 

instaura em um mundo dependente e sustentado pelas tecnologias que propiciam e 

propagam as informações como um “insumo básico para o desenvolvimento do 

conhecimento [...]. O conhecimento vem a ser o valor agregado à informação, é ‘o 

que se faz com ela’; o diferencial que culminará na tomada de decisões acertadas, 

no saber fazer” (Dziekaniak& Rover, 2011, p. 3., grifos dos autores). 

Por sua vez, Sene (2012) propõe que os entendimentos sobre sociedade do 

conhecimento sejam considerados para avaliar a questão educacional. O 

pesquisador reconhece a existência de pontos de vista diversos sobre o conceito de 

sociedade do conhecimento, contudo, parte do entendimento de que conhecimento, 

assim como informação, sempre fez parte da história do homem, nos diversos 

períodos de sua evolução. Dessa forma, sugere que não existe inadequação no 
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termo, muito embora reconheça a existência de especificidades em cada momento 

histórico. O pesquisador discute as abordagens que criticam o termo sociedade do 

conhecimento em razão de considerar que ele exclui o trabalho humano como fonte 

de riquezas, ou seja, propulsor da economia.  Nesse aspecto, assevera: 

 
o conhecimento não tem vida própria e, mais ainda, de que só pode se 
manifestar na pessoa, no sujeito, no trabalhador. Não é por acaso que o 
capital exige cada vez mais qualificação da mão de obra e que os 
trabalhadores mais bem preparados sejam tão valorizados no mercado 
laboral. (Sene, 2012, p. 138). 

Em razão disso, o conhecimento, no mundo atual, institui-se na principal fonte de 

lucro (Sene, 2012, p. 139). Nesse sentido, de forma prática, podemos dizer que 

representa recurso buscado pelo mercado de trabalho e instrumento de valorização 

do profissional que o detém.  Para Sene (2012), informação e conhecimentos são 

questões estratégicas, assim, “o conhecimento é o principal ativo da sociedade 

informacional e por isso é motivo de embates na definição de quais conteúdos 

culturais serão ensinados nas escolas, donde emerge a importância crucial do 

currículo” (Sene, 2012, p. 140).   

Ainda que coexistam debates a respeito do conceito de sociedade do 

conhecimento, entendemos ser razoável concluir que o mundo no qual nos 

situamos atribui valor ao conhecimento, o qual se constitui em recurso gerador de 

riquezas de ordens material e imaterial. Dessa forma, as diversas esferas sociais, 

dentre elas as que decorrem do trabalho, demandam cidadãos atualizados e 

capazes de gerir o próprio conhecimento na realização das tarefas que lhe são 

atribuídas.  

Delors (2003)4 também reflete sobre a profusão de informações que circulam na 

sociedade contemporânea o que acarreta à educação uma obrigação contraditória: 

transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez mais saberes e saber-
fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são as bases das 
competências do futuro. Simultaneamente, compete-lhe encontrar e assinalar 
as referências que impeçam as pessoas de ficar submergidas nas ondas de 
informações, mais ou menos efêmeras, que invadem os espaços públicos e 

                                                        
4  O trabalho de Delors (2003)apresenta Relatório para a UNESCO da Comissão 
Internacional sobre Educação para o Século XXI. O relatório tem fomentado o debate 
mundial em torno de suas principais abordagens, dentre as quais se encontram os quatro 
pilares da educação, apresentados na presente seção.   
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privados e as levem a orientar-se para projetos de desenvolvimento 
individuais e coletivos. (DELORS, 2003, p. 89). 

Nesse sentido, Delors (2003) também demonstra a necessidade de olhar 

criticamente a intensidade de informações que circulam na atualidade, na medida 

em que somente “uma bagagem escolar cada vez mais pesada” (DELORS, 2003, p. 

89) não é suficiente para a formação do aluno. Mais do que acumular 

conhecimentos é necessário que o aluno se atualize de forma a ser capaz de 

participar e cooperar em todas as atividades humanas. Para que isso ocorra, a 

educação não pode ter apenas um caráter instrumental, voltada apenas para o 

saber-fazer, mas deve enxergar o aluno como um indivíduo pleno que deve 

aprender a ser. 

Delors (2003) propõe que quatro vias do saber – também denominados quatro 

pilares do conhecimento – orientem o processo educativo: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.  

Delors (2003) explica que aprender a conhecer significa adquirir os conhecimentos 

da compreensão, mas não se trata apenas de ficar restrito a saberes especializados. 

A cultura geral e o interesse pelos conhecimentos de outras áreas são importantes 

para que o cidadão permaneça atualizado e atento para o que ocorre no mundo a 

sua volta. Dessa forma, antecedendo a educação superior, “a formação inicial deve 

fornecer a todos os alunos instrumentos, conceitos e referências resultantes dos 

avanços das ciências e dos paradigmas do nosso tempo”, e “a especialização, 

porém, mesmo para futuros pesquisadores, não deve excluir a cultura geral”. 

(Delors, 2003, p. 91).  

Aprender a fazer tem o objetivo de permitir que o homem seja capaz de agir no 

ambiente no qual está envolvido. Aprender a conhecer é indissociável de aprender a 

fazer, mas o segundo pilar está mais ligado à formação profissional. Está 

relacionado a como ensinar o aluno a “pôr em prática os seus conhecimentos e, 

também, como adaptar a educação ao trabalho futuro quando não se pode prever 

sua evolução” (Delors, 2003, p. 93).  

Aprender a fazer não pode ser entendido como simples transmissão de práticas com 

o único objetivo de habilitar o homem para realizar atividades mecanicamente. Esse 
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pilar se relaciona também ao desenvolvimento de competências pessoais, portanto, 

combina “a qualificação, em sentido estrito, adquirida pela formação técnica e 

profissional, o comportamento social, a aptidão para o trabalho em equipe, a 

capacidade de iniciativa, o gosto pelo risco”. Dentre as qualidades destacadas por 

Delors (2003) como importantes estão a capacidade de comunicar, de trabalhar com 

os outros, de gerir e de resolver conflitos. 

Aprender a viver juntos, ou aprender a viver com os outros, é o pilar que tem o 

objetivo de desenvolver nas pessoas as qualidades de participarem e de cooperar 

umas com as outras, e é considerado (Delors, 2003) como um dos maiores desafios 

da educação em uma sociedade marcada por conflitos. O individualismo e o espírito 

de competição conduzem os indivíduos a valorizarem a si próprios e, como 

consequência, estabelecem um ambiente de disputa e falta de reconhecimento pelo 

outro, especialmente quando o outro pertence a grupos diferentes.  

Nesse ambiente de individualismo e conflitos, a informação e o conhecimento 

contribuem para a falta de união e para as disputas. A educação deve, portanto, 

constituir-se em um caminho em que os indivíduos sejam levados a conhecer, 

reconhecer e respeitar o outro, ou seja, construir a convivência e o respeito mútuo. 

Para isso, Delors (2003) destaca medidas que podem ser adotadas na educação de 

crianças e jovens – como a realização de projetos que estimulem a cooperação, em 

atividades esportivas e culturais e em atividades sociais –, mas ressalta que as 

outras organizações educativas devem dar continuidade a esse tipo de trabalho. 

O pilar aprender a ser integra os demais pilares e decorre do princípio de que a 

educação deve contribuir para o desenvolvimento pessoal em todos os aspectos: 

espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade 

pessoal e espiritualidade. Por meio da educação, o indivíduo deve capacitar-se para 

compreender o mundo em que vive e atuar nele de maneira responsável e justa. 

Para que isso ocorra, a imaginação e a criatividade devem ser incentivadas, uma 

vez que são instrumentos da liberdade humana. Para o ensino infantil, Delors (2003) 

indica que as crianças devem participar de atividades artísticas, estéticas, 

esportivas, científicas, culturais e sociais, mas aponta para a necessidade de 

desenvolver a imaginação e a criatividade também na educação de adultos. Dessa 

forma, é necessário aprender a ser para 
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melhor desenvolver a sua personalidade e estar à altura de agir cada vez 
mais com maior capacidade de autonomia, de discernimento e de 
responsabilidade pessoal. Para isso, não negligenciar na educação nenhuma 
das potencialidades de cada indivíduo: memória, raciocínio, sentido estético, 
capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. (Delors, 2003, p. 102). 

Percebemos que para Delors (2003) a educação é um processo importante para a 

promoção do relacionamento humano e para a construção de uma sociedade mais 

justa e mais igualitária. Entendemos que os pensamentos de Delors (2003) vão ao 

encontro das ideias de pesquisadores citados nesta seção (Dziekaniak& Rover, 

2011; Sene, 2012) no sentido de que a educação na sociedade do conhecimento 

não deve ser voltada para distanciar os homens ou conduzi-los a submeter-se a 

sistemas que acabam por reduzir seu caráter social – o que inclui suas relações no 

mundo do trabalho. Na próxima seção, abordaremos a legislação que trata da 

educação profissional e tecnológica e destacaremos alguns estudos que discutem 

essa modalidade, com destaque à necessidade de, também nela, educar o homem 

para o convívio social.  

 

2.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação e Implicações para o Ensino 
Profissional no Brasil 
 

Nesta seção, propomo-nos a destacar a legislação que orienta a educação 

profissional de nível superior no Brasil. Para esclarecer como a educação 

profissional foi vista no país ao longo dos anos, desde a sua primeira menção, que 

reporta ao ano de 1809, percorreremos alguns acontecimentos que nos trouxeram 

ao quadro em que nos encontramos. Destacaremos eventos que demonstram as 

motivações que determinaram a inserção dos cursos profissionalizante no sistema 

educacional brasileiro e ressaltaremos, com apoio nesses mesmos eventos, que a 

tendência que prevaleceu na história do ensino profissional no Brasil foi a de 

restringi-lo ao nível intermediário – assim classificados o ensino ginasial e o médio, 

denominações aplicáveis em momentos distintos.  

Conforme informações constantes do Documento Base para a Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Técnico (BRASIL, 2007), a 

educação profissional no Brasil teve suas origens no Colégio das Fábricas, criado 

pelo Príncipe Regente no ano de 1809. No século XIX, surgiram no país diversas 
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instituições que tinham por objetivo o ensino das primeiras letras e a iniciação de 

ofícios, cujo público-alvo eram crianças pobres e abandonadas. Dessa forma, a 

educação profissional surgiu no Brasil com um fim assistencialista, permitindo-lhes o 

acesso a condições satisfatórias por meio do trabalho e, via de consequência, 

evitando que continuassem a praticar atos contrários à ordem moral e social.  

A mudança de foco, de assistencialista para a preparação de operários para a vida 

profissional, foi marcada pela criação, em 1909, no governo de Nilo Peçanha, das 19 

Escolas de Aprendizes Artífices. Naquela época, as escolas de aprendizes e do 

ensino agrícola eram destinadas a alunos “pobres e humildes”5 e foram 

consideradas um avanço no sentido de redirecionar o ensino profissional no país, na 

medida em que supriu a necessidade de mão de obra nos setores agropecuário e 

industrial.  

Nas décadas de 30 e 40, em razão do recrudescimento do setor industrial, adveio a 

necessidade de orientar a educação nacional de maneira mais efetiva, o que 

resultou em um conjunto de decretos, conhecido por Leis Orgânicas da Educação 

Nacional – ou a Reforma Capanema. O conjunto de decretos da Reforma 

Capanema tratava, dentre outros, de Leis Orgânicas do Ensino Secundário, do 

Ensino Comercial, do Ensino Primário, do Ensino Normal e do Ensino Agrícola. 

Destaca-se, nesse conjunto de normas, o Decreto-Lei 4048, de 22 de janeiro de 

1942, que criou o Serviço Nacional de Aprendizagem dos Industriários (SENAI).  

Com a Reforma Capanema, a educação brasileira passou a organizar-se em 

educação básica – que incluía o curso primário e o secundário – e educação 

superior. O ensino secundário, por sua vez, apresentava-se em duas facetas 

distintas: a ginasial e a colegial. As duas vertentes tinham a mesma duração e o 

mesmo nível, contudo, o colegial, versão propedêutica, conduzia naturalmente os 

alunos ao ensino superior, vez que o acesso a esse nível de ensino decorria de 

exames que cobravam domínio de conteúdos mais gerais, como as letras, as 

ciências e as humanidades. Dessa forma, o ginasial, vertente profissionalizante do 

ensino secundário – constituída pelos cursos normal, industrial técnico, comercial 

técnico e agrotécnico – era caminho para o mercado de trabalho, não para o ensino 

                                                        
5  Conforme BRASIL (2007), fonte à qual recorremos para reconstituir o percurso histórico 
apresentado nesta seção até a LBD do ano de 1971.  
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superior, uma vez que os currículos profissionalizantes privilegiavam conteúdos 

específicos para atender às necessidades de emprego no mundo do trabalho. Os 

exames de adaptação surgiram, nessa época, como recurso para que as duas 

vertentes se aproximassem, permitindo a mobilidade dos estudantes.  

Transcorrido o longo processo que resultou na primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – cuja tramitação iniciou-se em 1948 e perdurou até 1961, com a 

promulgação da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (BRASIL, 1961) –, o ensino 

médio propedêutico e o profissionalizante foram equiparados, o que permitiu que os 

alunos pudessem ser transferidos de uma vertente para a outra sem a necessidade 

da realização de provas e exames. Apesar da eliminação do obstáculo formal, o 

acesso ao ensino superior continuava a impedir os egressos do ginasial, pois os 

conteúdos exigidos nos exames de acesso a esse nível continuavam privilegiando 

disciplinas próprias do colegial – tais como as letras e as artes.  

Na década de 70, outro momento de substancial mudança ocorre com a 

promulgação da Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixou novas diretrizes e 

bases para a educação de 1º e 2º graus (BRASIL, 1971).  Com o objetivo de 

“estruturar a educação de nível médio brasileiro como sendo profissionalizante para 

todos” (BRASIL, 2007, p. 14), a lei organizou o sistema de ensino em 1º grau – que 

acampou os antigos primário e ginasial – e 2º grau – que absorveu o colegial. A 

estratégia do Governo de impor o caráter profissionalizante no ensino de 2º grau 

visava a atender às crescentes exigências de mão de obra técnica de nível médio – 

observadas no período de desenvolvimento denominado milagre brasileiro –, ao 

mesmo tempo em que oferecia resposta às classes mais populares no que se referia 

às demandas educacionais (BRASIL, 2007).  

Nas atuais Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)6, estabelecidas pela 

Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), as previsões referentes à 

educação profissional e tecnológica decorrem, principalmente, das alterações 

trazidas pela Lei 11.741, de 16 de julho de 2008 (BRASIL, 2008). Assim, a partir 

                                                        
6Nos diversos documentos e pesquisas consultados, encontramos a alternância das siglas LDB e 
LDBEN para referenciar a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesta pesquisa, 
optamos por adotar a sigla LDBEN para reportar à Lei 9.394/96, por entender que essa sigla tem o 
efeito de diferenciar a norma em vigor da que a precedeu (Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 
1961,já referenciada pela sigla LDB). Nas citações diretas, manteremos o mesmo emprego 
encontrado nas fontes consultadas.  
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desta Lei, a educação profissional e tecnológica passou a integrar-se, nos termos 

atuais, aos demais níveis e modalidades e às dimensões do trabalho, da ciência e 

da tecnologia previstos na LDBEN.   

A educação profissional decorre da necessidade de preparar profissionais para o 

exercício das atividades produtivas do mundo do trabalho em sentido lato – 

estendendo-se, assim, à prestação de serviços e à produção de bens. Está dividida 

nos níveis básico, técnico e tecnólogo – esta de graduação – e de pós-graduação. 

Atualmente, a previsão da organização dos cursos de educação profissional e 

tecnológica de graduação e pós-graduação, “no que concerne a objetivos, 

características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação” está inserta no § 3º do art. 39 

da LDBEN (BRASIL, 2006).  

A previsão de que o ensino militar, que interessa mais diretamente à presente 

pesquisa, será organizado em lei específica, consta do artigo 83 da LDBEN. Apesar 

de a lei especificar a regulamentação própria para o ensino militar7, as reflexões que 

visam ao aprimoramento dessa modalidade e, especialmente, no caso desta 

pesquisa, à capacitação de docentes, podem se beneficiar das pesquisas e das 

análises que se debruçaram sobre o ensino profissional de maneira mais ampla. 

Nesse sentido, buscaremos em documentos e pesquisas sobre a educação 

profissional e tecnológica discussões que convergem para preocupações referentes 

à capacitação do professor no quadro que se instaurou na vigência da LDBEN.  

A nova realidade que se impôs à educação profissional em razão das especificações 

trazidas pela LDBEN motivou e ainda motiva discussões não somente no que se 

refere às dimensões atribuídas à formação do aluno trabalhador, mas também a 

aspectos práticos decorrentes do novo quadro, tais como a formação e a 

capacitação do professor. No ano de 2004, a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC), órgão do Ministério da Educação (MEC), divulgou um 

documento no qual propunha discussões sobre as políticas públicas para a 

educação profissional e tecnológica (MEC, 2004). O documento sustenta-se em 

concepções que consideram a educação profissional e tecnológica como “um 
                                                        
7Mais adiante na pesquisa, por ocasião das discussões sobre o Sistema de Ensino na PMMG, 
trataremos da legislação que regulamenta o ensino nessa instituição militar. 
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processo de construção social que ao mesmo tempo qualifique o cidadão e o 

eduque em bases científicas, bem como ético-políticas, para compreender a 

tecnologia como produção do ser social, que estabelece relações sociohistóricas e 

culturais de poder” (MEC, 2004, p, 7). Nesse sentido, levanta a necessidade de 

pensar o ensino profissional e tecnológico em suas especificidades, notadamente as 

que decorrem de entendê-la como base cultural da sociedade, “evitando o erro de se 

transformar em mercadoria e de considerar a educação profissional e tecnológica 

como adestramento ou treinamento” (MEC, 2004, p. 7). 

O aluno a quem se destina a educação profissional e tecnológica, sob esse prisma, 

deve ser visto como um cidadão político e produtivo, que se insere ou se prepara 

para se inserir em um mundo do trabalho no qual estão envolvidas demandas 

políticas, econômicas e sociais. Nesse mundo, o profissional deve estar preparado 

não para agir de forma mecânica, mas para ser capaz de analisar contextos de 

forma crítica, participar das discussões que se encaminham para soluções de 

problemas de ordens diversas, relacionar-se com superiores, subordinados e pares. 

Além disso, esse profissional deve ser capaz de perceber os valores relacionados ao 

seu trabalho, condição necessária para reconhecê-lo e analisá-lo como parte de sua 

vida social e produtiva. Isso porque 

o técnico não é simplesmente um fazedor de ações, cumpridor de ordens que 
acaba não raciocinando. Ele exerce a função tomando decisões, 
relacionando-se com seu superior, com seu colega e com seu subordinado, 
na execução de suas tarefas. Ou seja, trata-se de um ser reflexivo e crítico 
que possui funções instrumentais e intelectuais, dependendo da ação a ser 
tomada (MEC, 2004, p. 8). 

Dentre as necessidades que se destacam das propostas para a educação 

profissional e tecnológica sugeridas pelo SETEC (MEC, 2004), estão o 

reconhecimento de que : a) a formação profissional e tecnológica deve fazer parte 

de um processo de formação que se substancia com a formação básica, esta 

propiciadora de conhecimentos científicos necessários para o exercício das 

atividades produtivas; b) a retomada de conhecimentos produzidos nas décadas 

anteriores contribui para a discussão e o aprimoramento da educação profissional e 

tecnológica, destacando-se as retomadas que se constituíram em forma de 

pesquisas acadêmicas, experiências institucionais e de grupos comunitários. 
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Dentre os pressupostos que alicerçaram a compreensão e as práticas da educação 

profissional e tecnológica (MEC, 2004), está o compromisso com a formação e a 

valorização dos profissionais da educação, já que “a falta de recursos humanos 

qualificados é, sem dúvida, um grande entrave para a melhoria da qualidade e da 

expansão da educação profissional” (MEC 2004, p. 35). A proposta da SETEC é 

para que se desenvolva o investimento na constituição de corpo docente qualificado 

para atuar com disciplinas de naturezas muito específicas, já que a formação inicial 

dos professores – na graduação – não conduz à especialização necessária. 

Dessa forma, como uma das linhas estratégicas que devem ser definidas para o 

desenvolvimento de ações com vistas à educação profissional e tecnológica está a 

formação de docentes. 

 

 

Constitui-se um direito que possibilita o desenvolvimento e aprimoramento 
desses trabalhadores, contribuindo para a qualidade social das atividades 
educativas. A sua relevância consiste numa condição essencial para o 
processo de expansão qualitativa e quantitativa da educação profissional e 
tecnológica e num elemento fundamental para uma política educacional 
comprometida com a justiça social. (MEC, 2004, p. 50). 

As ações cujos desenvolvimentos são propostos (MEC, 2004), em linhas gerais, 

reportam à valorização e à formação dos professores para a educação profissional e 

tecnológica – perpassando pela adoção de políticas públicas de remuneração, 

abertura de concursos públicos, efetivação de programas de capacitação, formação 

inicial e continuada de professores, formação de gestores e incentivo à pós-

graduação.  

Também refletindo sobre a necessidade de formar docentes capacitados para atuar 

no ensino profissional, Machado (2008) propõe que essa formação ocorra por meio 

de licenciaturas. A pesquisadora sustenta seu ponto de vista no argumento de que a 

educação profissional requer o desenvolvimento de pedagogias apropriadas em 

razão do papel privilegiado desempenhado pelo professor. 

As exigências com relação ao perfil dos docentes da educação profissional 
estão, hoje, mais elevadas. Não é mais suficiente o padrão do artesanato, 
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quando o mestre da oficina-escola se apresentava como o espelho que o 
aluno praticante deveria adotar como referência. Superado também está o 
padrão da escola-oficina, que impunha ao aluno a aplicação de séries 
metódicas de aprendizagem. Instrutores recrutados nas empresas, segundo o 
padrão de que para ensinar basta saber fazer, apresentam grandes limitações 
não somente pedagógicas, mas também teóricas com relação às atividades 
práticas que ensinam. (Machado, 2008, p. 15). 

Machado (2008) destaca a tecnologia como uma das especificidades da formação 

de professores. A tecnologia, entendida como “uma ciência transdisciplinar das 

atividades humanas de produção, do uso dos objetos técnicos e dos fatos 

tecnológicos” (Machado, 2008, p. 16), se impõe em contextos de ensino nos quais o 

trabalho humano se realiza em função de conhecimentos de naturezas diversas, o 

que impõe ao profissional não apenas dominar saberes conceituais e ser capaz de 

executar processos mecânicos, mas de analisar, criticar e agir de forma efetiva 

sobre os processos que se relacionam com o seu trabalho.  

A docência na educação profissional, portanto, não se faz sem a avaliação 
de opções tecnológicas, o que requer apreender conhecimentos tácitos e o 
estado-da-arte do desenvolvimento tecnológico, entender os motivos pelos 
quais há problemas em aberto mesmo existindo soluções tecnológicas para 
os mesmos, aprender com lições deixadas por experiências pessoais ou 
coletivas passadas e imaginar futuros possíveis ou alternativos das 
tecnologias. (Machado, 2008, p. 16). 

Machado (2008) identifica a heterogeneidade pela qual se caracteriza a educação 

profissional, o que resulta em currículos, status de formadores e instituições de 

formação diversificadas. Essa diversidade decorre de aspectos tais como os setores 

da economia – agrícola, industrial e serviços – aos quais se aplicam os processos 

educativos, às áreas profissionais ou aos eixos tecnológicos, à variada rede de 

escolas e centros, nas mantenedoras públicas nas três esferas governamentais, às 

mantenedoras privadas, aos aspectos regionais, aos níveis de ensino, entre outras. 

Nesse contexto tão diverso, segundo a pesquisadora, os professores atuam com um 

mínimo de orientações pedagógicas e técnicas e realizam a transposição didática 

dos conteúdos sem qualquer avaliação externa. De maneira coerente com a 

proposta do SETEC (MEC, 2004), a pesquisadora também postula pela importância 

das bases tecnológicas na formação do professor da educação profissional: 

As bases tecnológicas constituem um diferencial importante do perfil do 
docente a ser formado, pois se referem ao conjunto sistematizado de 
conceitos, princípios e processos relativos a um eixo tecnológico e a 
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determinada área produtiva – de bens e serviços, resultante, em geral, da 
aplicação de conhecimentos científicos. Nesse sentido, o perfil do docente 
precisa, também, estar alicerçado em bases científicas, nos conceitos e 
princípios das ciências da natureza, da matemática e das ciências humanas, 
presentes nas tecnologias e que fundamentam suas opções estéticas e éticas 
e seu campo de atuação. Precisa, ainda, estar apoiado em bases 
instrumentais relativas a linguagens e códigos, que permitem ler e interpretar 
a realidade e comunicar-se com ela, habilidades mentais, psicomotoras e de 
relacionamento humano. (Machado, 2008, p. 17). 

Conforme se sobressai nas propostas de Machado (2008), o professor do ensino 

profissional deve estar preparado para atuar de maneira alinhada com os propósitos 

dos eventos educativos dos quais participa, portanto, ser um profissional que “sabe 

o que, como e por que fazer e que aprendeu a ensinar” (Machado, 2008, p. 18), 

participar mais ativamente no processo de ensino e aprendizagem – propondo 

estratégias; prevendo condições no contexto; realizando trabalho interdisciplinar; 

promovendo transposições didáticas contextualizadas. Das propostas de Machado 

(2008), ressai a necessidade de que ao professor da educação profissional seja 

propiciada proximidade com o contexto social e com as relações de trabalho que 

prevalecem na realidade do profissional a ser formado, o que vai permitir aliar teoria 

e prática no exercício de suas atividades. 

A respeito da formação de docentes para a educação profissional e tecnológica, 

Moura (2008) propõe que a discussão se estabeleça a partir de duas questões 

iniciais: “Formação de professores para que sociedade? Formação de professores 

para que educação profissional e tecnológica?” (MOURA, 2008, p. 25). As 

perspectivas que se delineiam a partir do primeiro questionamento do pesquisador 

decorrem da sua visão sobre o quadro de desenvolvimento socioeconômico em que 

se encontra o país, inserido em um panorama que tem, dentre outras características: 

o estado como coadjuvante; a busca pelo fortalecimento dos mercados em 

detrimento das prioridades sociais; a organização do mundo sob as bases de uma 

racionalidade que tem como princípios o lucro, a produtividade e a qualidade total; a 

subordinação da tecnologia à lógica do mercado; a concentração de riqueza; a 

precarização do trabalho – gerando o trabalho temporário, terceirizado, 

quarteirizado, etc. –; o crescimento de profissionais e não profissionais envolvidos 

em atividades às margens da sociedade.  
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Tendo caracterizado o quadro pelo qual retrata a sociedade atual, Moura (2008) 

propõe outro cenário, aquele que, segundo ele defende, deveria ser buscado. Nessa 

sociedade, o trabalho, a ciência e a tecnologia estão mais a serviço do homem, das 

relações e da ética do que do mercado e dos indicadores econômicos. Ou seja, a 

educação está a favor da formação de profissionais cidadãos, “capazes de participar 

politicamente como sujeitos nas esferas pública e privada, em função de 

transformações que apontem na direção de melhorias coletivas e, portanto, de uma 

sociedade justa” (Moura, 2008, p. 26).  

A resposta à primeira pergunta proposta por Moura (2008) também conduz à 

segunda na medida em que a visão de sociedade na qual ocorre a educação 

determina a formação dos sujeitos nela inseridos. O pesquisador contesta a 

fragmentação atual do ensino superior em que as discussões praticamente não 

consideram a educação profissional e tecnológica. Nesse quadro, a educação 

profissional e tecnológica permanece com seu caráter instrumental e não é 

considerada como esfera produtora de conhecimentos científicos e acadêmicos. Em 

outras palavras, o pesquisador propõe que a educação profissional e tecnológica 

deixe de ser conduzida como um processo mecânico de formação de sujeitos 

também mecânicos aptos somente para a execução de comandos, mas que seja 

constituída com o objetivo de contribuir para a formação de trabalhadores capazes 

de interferir no mundo social e do trabalho, com participação crítica e consciente, 

nos diversos ambientes, inclusive o acadêmico. Em suma, as propostas de Moura 

(2008) consideram que as instituições de educação profissional e tecnológica se 

consolidem em torno de domínios diversos: 

a) formação humana integral e, portanto, que incorpore ciência, trabalho, 
tecnologia e cultura como eixos indissociáveis;  
b) busca de soluções para os problemas comunitários, ou seja, realização de 
ações orientadas à melhoria da qualidade de vida do entorno, especialmente 
das classes trabalhadoras populares;  
c) desenvolvimento de produtos e resolução de problemas do setor produtivo, 
desde que haja coerência com a função social de cada instituição;  
d) transferência do conhecimento a outras organizações educativas ou não, 
por meio dos processos de formação humana; e  
e) melhoria da própria ação institucional por meio dos processos de pesquisa, 
de relação com o entorno, de gestão, de formação e de avaliação, ou seja, 
investigar a própria ação na perspectiva de melhorar a atuação ante a 
sociedade. (Moura, 2008, p. 30). 
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Moura (2008) reconhece que o desenvolvimento da educação profissional e 

tecnológica somente pode ser alcançado com o envolvimento de professores 

capacitados para atuar nas diversas especificidades. A preparação desses 

professores deve ir além da capacitação para transmitir conteúdos e técnicas; ou 

seja, devem também assumir postura crítica, reflexiva e orientada para a 

responsabilidade social. O pesquisador propõe que a formação de professores para 

a educação profissional e tecnológica se consolide a partir de dois eixos: a) o 

relacionado à área específica de formação, adquirida na graduação; b) o relacionado 

à formação didático-político-pedagógica e às especificidades das áreas de formação 

profissional em que atua.  

Como problema a ser considerado nessa proposta, Moura (2008) destaca a 

incidência dos casos em que o ensino profissional é exercido muitas vezes por 

profissionais que atuam como professores, embora não sejam professores por 

formação. Essa constatação conduz o pesquisador a concluir que, muito embora 

exista um conjunto de saberes próprios da formação do profissional professor – 

saberes esses estreitamente vinculados com a importância social do professor –, 

eles não são formalmente reconhecidos, e isso leva à falta de rigor na exigência da 

formação profissional daquele que exerce a atividade docente. 

No que se refere à problemática observada na formação dos professores que atuam 

na educação profissional e tecnológica, Moura (2008) categoriza três situações de 

professores em exercício: a) a dos professores não graduados; b) a dos professores 

graduados sem formação na área pedagógica; c) futuros professores, em formação 

inicial. No caso do primeiro grupo, inclui professores que possuem domínio de 

saberes técnicos, portanto, detentores de conhecimentos relevantes para os 

profissionais em formação. Para os professores que se enquadram nesse grupo, o 

pesquisador propõe o investimento na melhor e mais adequada formação docente, 

“tanto na perspectiva dos conhecimentos específicos da área profissional em que 

atuam como no que se refere à formação didático-político-pedagógica e, sempre que 

possível, conjugar o atendimento às duas necessidades em um único processo 

formativo.” (Moura, 2008, p. 31).  

No caso do segundo grupo, professores graduados que atuam na educação 

profissional e não possuem formação específica nessa área educacional, Moura 
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(2008) propõe medidas de curto prazo, mas não permanentemente provisórias. 

Como providência necessária com vistas à implementação dessas medidas, propõe 

que se busque conhecer esses professores a partir de levantamentos que permitam 

identificá-los por área de formação e atuação. Para o pesquisador, parte desses 

professores é formada por profissionais tais como engenheiros, arquitetos, 

contadores, etc. que exercem a docência sem ter formação para isso, e outra parte é 

constituída por professores que possuem cursos de licenciatura para atuar na 

educação básica, ensinos fundamental e médio, em disciplinas como química, 

matemática, história, etc., mas sem formação específica para atuar no ensino 

profissional com suas especificidades. Como proposta, Moura (2008) se manifesta:  

é fundamental que o docente tenha uma formação específica que lhe 
aproxime da problemática das relações entre educação e trabalho e do vasto 
campo da educação profissional e, em particular, da área do curso no qual ele 
está lecionando ou vai lecionar no sentido de estabelecer as conexões entre 
essas disciplinas e a formação profissional específica, contribuindo para a 
diminuição da fragmentação do currículo. (Moura, 2008, p. 32). 

A proposta de Moura (2008) para o segundo grupo é a formação em cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu, regulamentados pelo Conselho Nacional de 

Educação, que incluam estágios de prática docente e observação das práticas do 

mundo do trabalho da área de atuação docente.  

Para o terceiro grupo, profissionais em formação, Moura propõe (2008), dentre 

outras, a possibilidade de inserir disciplinas típicas de licenciatura nos cursos 

superiores de tecnologia, de maneira que o egresso estaria habilitado duplamente, 

como tecnólogo e professor.  

Como consequência de suas propostas, Moura (2008) alerta sobre a necessidade 

de se avaliar a extensão da licença para exercício da docência concedida ao 

professor, principalmente no que se refere à área do conhecimento em que estará 

habilitado para atuar. Essa necessidade decorre da constatação de que, na 

formação inicial, o professor se habilita para atuar em áreas bastante delimitadas – 

letras, matemática, geografia, etc. –, e a formação proposta não encontra 

enquadramentos nessas mesmas áreas. Nesse aspecto, o pesquisador alerta para a 

inviabilidade de conceder licença para atuação ampla em uma área e exemplifica 

com o caso da área industrial: nessa área, em que atuam professores provenientes 
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das engenharias elétrica, mecânica e outras, não seria coerente licenciar um 

docente para atuar em todas essas especificidades.  

Nesta seção, apresentamos os aspectos da LDBEN que tratam da educação 

profissional e tecnológica, traçamos o percurso que essa modalidade seguiu no 

Brasil e apresentamos discussões decorrentes desse quadro, destacando aquelas 

que apresentam propostas para a formação do professor de educação profissional e 

tecnológica. Muito embora as ações propostas visem à formação de professores 

para emprego permanente em instituições de ensino que oferecem sequencialmente 

cursos profissionais e tecnológicos8 e que, nesse aspecto, diferem-se da dinâmica 

de oferta dos cursos da PMMG, a preocupação com a necessidade de constituir 

corpo docente qualificado para atuar no ensino policial-militar se sustenta sobre 

premissas muito semelhantes às advogadas pelo SETEC (MEC, 2004), por 

Machado (2008) e por Moura (2008). Assim, com respaldo nesses mesmos 

argumentos, é necessário pensar, propor e desenvolver a formação do corpo 

docente para atuar no ensino profissional na PMMG.  

Dentre os diversos pontos de convergência identificados nas propostas 

apresentadas nesta seção, ressai o papel do professor como ponto importante da 

engrenagem que permitirá que a educação profissional na PMMG se desenvolva em 

bases tais que aliem o saber profissional e tecnológico e o saber científico na 

formação de profissionais críticos, participativos, envolvidos no desenvolvimento 

tecnológico, social e econômico de uma sociedade que se pretende mais justa e 

igualitária.  

 
2.3  Competência: conceito e aplicação na formação de professores 
 

A noção de competência se ambienta adequadamente nas discussões que se 

referem ao exercício das profissões. No entanto, conforme identificaram Silva e 

Vasconcelos (2010), a noção do termo competência se apresenta em definições 

diversificadas na literatura. Isso implica a necessidade de o pesquisador definir as 

perspectivas de competência sobre as quais conduzirá sua abordagem. Também a 

                                                        
8
 Caso dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET) e dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET). 
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respeito da diversidade de perspectivas pelas quais se pode entender a noção de 

competência, Araújo (1999) o considera um termo fronteira de disciplinas diversas – 

dentre as quais relaciona a administração, a psicologia, a sociologia –, por constituir-

se em objeto de estudos em todas elas sem enquadrar-se em objeto exclusivo de 

nenhuma delas. Em razão disso, o pesquisador sugere que a análise se conduza 

pelos limites dessas disciplinas. Em se tratando de desenvolvimento de 

competências para a aprendizagem no mundo do trabalho, Bitencourt (2002) 

destaca que também o tema aprendizagem pode ser tomado sob perspectivas 

diversas: na área da Administração, tende a ser entendida como uma “vantagem 

competitiva sustentável”; na área da Psicologia, como um processo; e na Pedagogia, 

“a ênfase refere-se ao indivíduo e como este constrói a sua aprendizagem a partir de 

sua própria realidade e necessidade (ênfase na aprendizagem individual)” 

(Bitencourt, 2002, p. 140).  

Nesta pesquisa, para manter coerência com o objeto em estudo, buscaremos 

inicialmente identificar como o conceito de competência é tratado pelas agências 

que regulam o ensino profissional e tecnológico no Brasil. Em seguida, abordaremos 

o termo na perspectiva de pesquisadores que o tomam como objeto de estudo 

(Zarifian, 2003; Gattai, 2008; Altet, 2001) para chegar à maneira pela qual o 

tomaremos na pesquisa.  

No Parecer CNE/CEB 16/99 (BRASIL, 1999a), o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) esclareceu seu entendimento de que competência profissional é “a 

capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e 

habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 

requeridas pela natureza do trabalho” (BRASIL, 1999a, p. 24). Em razão dos três 

termos que orientam a definição apresentada, o CNE esclareceu: 

O conhecimento é entendido como o que muitos denominam simplesmente 
saber. A habilidade refere-se ao saber fazer relacionado com a prática do 
trabalho, transcendendo a mera ação motora. O valor se expressa no saber 
ser, na atitude relacionada com o julgamento da pertinência da ação, com a 
qualidade do trabalho, a ética do comportamento, a convivência participativa e 
solidária e outros atributos humanos, tais como a iniciativa e a criatividade 
(BRASIL, 1999a, p. 24). 

No entendimento apresentado, a competência na esfera profissional decorre da 

constituição e da articulação de valores, conhecimentos e habilidades na realização 
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das tarefas atinentes ao trabalho. Essa articulação não reporta exclusivamente a 

ações realizadas mecânica e repetitivamente, mas de maneira que o profissional 

seja capaz de atuar também em situações imprevistas, participando de forma criativa 

e transformadora em seu ambiente de trabalho. Na perspectiva laboral adotada pelo 

CNE para vincular educação e trabalho, o conceito de competência é entendido 

como a “capacidade pessoal de articular os saberes (saber, saber fazer, saber ser e 

conviver) inerentes a situações concretas de trabalho”. (BRASIL, 1999a, p. 25).  

Muito embora o Parecer CNE/CEB 16/99 tivesse como foco a educação profissional 

de nível médio, o documento contribui para que se entenda o conceito de 

competências relacionado ao ensino profissional. Por esse motivo, destacamos o 

conceito de competência inscrito na Resolução CNE/CEB 04/99 (BRASIL, 1999b)9, 

onde se lê:  

Art. 6º - Entende-se por competência profissional a capacidade de mobilizar, 
articular e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários 
para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza 
do trabalho.  
Parágrafo único - As competências requeridas pela educação profissional, 
considerada a natureza do trabalho, são as:  
I - competências básicas, constituídas no ensino fundamental e médio;  
II - competências profissionais gerais, comuns aos técnicos de cada área;  
III - competências profissionais específicas de cada qualificação ou 
habilitação. (BRASIL, 1999b, p. 2). 

A definição trazida na Resolução 04/99 também reporta aos valores, conhecimentos 

e habilidades, porém acrescenta a natureza das competências, quais sejam as 

básicas, as profissionais gerais e as profissionais específicas. Ainda sem perder de 

vista que o documento reporta ao ensino profissional de nível médio, observamos 

que os incisos I, II e III do art. 6º acabam por relacionar as competências ao próprio 

processo educativo: o ensino básico e as qualificações, bem como os saberes da 

área de atuação. Dessa forma, o documento aponta aspectos que podem se aplicar 

também às discussões sobre a competência do professor dessa modalidade.  

Nas discussões a respeito da educação profissional de nível tecnológico, o CNE 

manifestou-se, no Parecer CNE/CP 29/02 (BRASIL, 2002a): 

                                                        
9  A Resolução CNE/CEB 04/99 foi elaborada com fundamento no Parecer CNE/CEB 
19/99.  
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O grande desafio é o da oferta de uma educação profissional de nível superior 
fundamentada no desenvolvimento do conhecimento tecnológico em sintonia 
com a realidade do mundo do trabalho, pela oferta de programas que 
efetivamente articulem as várias dimensões de educação, trabalho, ciência e 
tecnologia. (BRASIL, 2002a, p. 6). 

No documento, o CNE reconhece que o histórico da educação profissional e 

tecnológica no Brasil aponta para um clima de preconceito que decorre do fato de ter 

sido destinada a formar profissionais de classes menos favorecidas, com o objetivo 

de inseri-los em um mundo de trabalho dominado pela categoria de profissionais 

formados nas modalidades que detinham o saber científico, portanto, ocupavam 

cargos de gerência e chefia. Ao contrário do que mostra esse histórico, o que se 

pretende para a educação tecnológica na atualidade é dissociá-la de qualquer ação 

que a entenda e a direcione como formadora de profissionais autômatos, mas 

profissionais capazes de participar dos processos referentes ao seu trabalho e de 

contribuir, de maneira crítica e criativa, para o aprimoramento da sociedade. A 

educação profissional e tecnológica requer: 

além do domínio operacional de uma determinada técnica de trabalho, a 
compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber 
tecnológico e do conhecimento que dá forma ao saber técnico e ao ato de 
fazer, com a valorização da cultura do trabalho e com a mobilização dos 
valores necessários à tomada de decisões profissionais e ao monitoramento 
dos seus próprios desempenhos profissionais, em busca do belo e da 
perfeição. (BRASIL, 2002a, p. 14). 

O Parecer CNE/CP 29/02 (BRASIL, 2002a) foi referência para a elaboração da 

Resolução CNE/CP 3/02 (BRASIL, 2002b), que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. Nesse 

documento, também encontramos a especificação do entendimento do que vem a 

ser competência, com ligeira variação do conceito apresentado para a educação 

profissional de nível tecnológico. Conforme a Resolução CNE/CP 3/02: 

Art. 7º Entende-se por competência profissional a capacidade pessoal de 
mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, habilidades, atitudes e 
valores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 
requeridas pela natureza do trabalho e pelo desenvolvimento tecnológico. 
(BRASIL, 2002b, p. 2). Grifos nossos. 

Observamos, assim, que o conceito de competência trazido para o ensino 

profissional e tecnológico superior agrega as atitudes e destaca que o desempenho 
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do profissional também tem vistas ao desenvolvimento tecnológico. Ao contrário do 

documento referente ao ensino profissional de nível médio, a Resolução CNE/CP 

3/02 não esclarece o que se entende por conhecimentos, habilidades e valores, o 

que permite supor que é possível aplicar os mesmos sentidos indicados no Parecer 

CNE/CP 29/02 e, dessa forma, entender que reportam ao saber, ao saber fazer na 

prática do trabalho e ao saber ser. Resta a falta de especificação quanto ao 

entendimento do termo atitude10. Quanto à menção ao desenvolvimento tecnológico, 

entendemos que se trata de referência à produção do conhecimento científico que 

também deve estar presente no ensino profissional e tecnológico.Duas menções aos 

professores que atuam no ensino profissional e tecnológico merecem realce no texto 

da Resolução CNE/CP 3/02: 

Art. 12. Para o exercício do magistério nos cursos superiores de tecnologia, o 
docente deverá possuir a formação acadêmica exigida para a docência no 
nível superior, nos termos do Artigo 66 da Lei 9.394 e seu Parágrafo Único. 
Art. 13. Na ponderação da avaliação da qualidade do corpo docente das 
disciplinas da formação profissional, a competência e a experiência na área 
deverão ter equivalência com o requisito acadêmico, em face das 
características desta modalidade de ensino. (BRASIL, 2002b, p. 3). 

Nos artigos 12 e 13 do documento, observamos uma aparente contradição, já que a 

norma exige a formação de nível superior para que o professor atue na educação 

superior de tecnologia e, no artigo seguinte, especifica que a competência e a 

experiência da área deverão ter equivalência com o requisito acadêmico. Para 

melhor entendimento sobre esse aspecto, retomamos o Parecer CNE/CP 29/02 

(BRASIL, 2002a): 

Quanto à formação de docentes para a Educação Profissional de Nível 
Tecnológico, deve-se considerar a formação acadêmica exigida para a 
docência no ensino superior, nos termos do Artigo 66 da LDB e seu Parágrafo 
Único. Esse Artigo 66 estabelece que a preparação para o exercício do 
magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em 
programas de mestrado e doutorado. Admite-se também a docência para os 
portadores de certificados de especialização, como pós-graduação latu senso. 
Este artigo deve ser analisado conjuntamente com os Incisos I e II do Artigo 
52 da LDB, combinado com o Parágrafo Único do referido Artigo 66. É este 
posicionamento que justifica a redação dada ao Artigo 13 do Anexo Projeto de 
Resolução, onde se prevê que “na ponderação da avaliação da qualidade do 
corpo docente das disciplinas da Formação Profissional, a competência e a 

                                                        
10  Mais adiante, ainda nesta seção, retomaremos a discussão do termo atitudes com 
base na teoria das competências.  
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experiência na área deverão ter equivalência com o requisito acadêmico, em 
face das características desta modalidade de ensino”. (BRASIL, 2002a, p. 39-
40). 

Dessa forma, fica esclarecido que o CNE reconhece que a competência dos 

professores para atuar no ensino superior deve incluir a formação acadêmica em 

nível de pós-graduação – conforme estabelecem os artigos 66 e 52, inciso II da 

LDBEN. O CNE destaca, também, o inciso I do art. 52 da LDBEN, que caracteriza os 

quadros de profissionais de nível superior pela produção intelectual 

institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais 

relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural quanto regional e nacional. 

Esse entendimento parece convergir para o entendimento de Deluiz (2001): 

No modelo de competências importa não só a posse dos saberes 
disciplinares escolares ou técnico-profissionais, mas a capacidade de 
mobilizá-los para resolver problemas e enfrentar os imprevistos na situação 
de trabalho. Os componentes não organizados da formação, como as 
qualificações tácitas ou sociais e a subjetividade do trabalhador,  assumem 
estrema relevância. (Deluiz, 2001, p. 2).  

Tratando especificamente do tema competência, Zarifian (2003) busca, em uma 

abordagem preliminar, entender sua relação com a qualificação. O pesquisador 

percebeu que os dois termos costumam ser tratados com sentido comum, o que 

gera problemas quando se pretende discutir os limites da competência: seria a 

competência apenas a qualificação? 

Zarifian (2003) explica que a qualificação poderia ser entendida como “o que 

sobressai dos recursos (em conhecimento, habilidade, comportamentos) adquiridos 

por um indivíduo, seja por formação ou por exercício de diversas atividades 

profissionais”. (Zarifian, 2003, p. 35). Competência, sob essa perspectiva, seria a 

colocação dos recursos da qualificação em prática. Zarifian (2003) emprega 

metáforas para explicar melhor como se constrói esse entendimento e explica que, 

enquanto a qualificação seria uma “caixa de ferramentas” do trabalhador, a 

competência seria a maneira como esse mesmo trabalhador utiliza a “caixa” no seu 

exercício profissional.  

Zarifian (2003) destaca que tal entendimento soluciona a necessidade de distinguir 

os dois termos, mas gera problemas quando se pretende avaliar o profissional a 
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partir de suas competências, pois na prática há grande dificuldade em separar os 

recursos disponíveis da sua utilização no trabalho. Tais problemas resultam da 

complexidade em verificar, nos diversos ambientes profissionais, as maneiras pelas 

quais o trabalhador põe em prática os recursos dos quais dispõe. Dessa forma, 

propõe que não se faça a distinção formal entre competência e qualificação. 

Podemos utilizar a noção de qualificação, no sentido genérico do termo, 
apenas para designar um problema (não uma solução). Considerando o que a 
condição salarial comporta de mais geral e permanente na relação social 
capitalista, é necessário construir e qualificar a relação que os indivíduos 
assalariados mantêm com condições de produção que não lhes pertencem. 
Sabe-se muito bem que o assalariado possui apenas sua capacidade de 
trabalho. O restante, isto é, tudo o que é necessário para uma empresa 
funcionar e crescer, não lhe pertence. Portanto, é necessário instituir uma 
relação entre essa capacidade de trabalho e esse “resto”. Essa qualificação é 
essencial tanto para posicionar o assalariado na organização do trabalho, 
diante das condições de produção que o mobilizarão, como para determinar 
os níveis de salário. (Zarifian, 2003, p. 37). 

Zarifian (2003) demonstra o desenvolvimento do termo competência por meio da 

apresentação das mudanças ocorridas no mundo do trabalho, com ênfase na 

modificação dos processos produtivos. Para isso, discorre sobre o modelo da 

profissão e sobre o modelo do posto de trabalho. No modelo da profissão, que teve 

suas origens nas corporações artesanais urbanas, que se caracterizavam, dentre 

outros aspectos, pela existência do “meio social da profissão”, alusão ao 

pertencimento a determinada profissão; alta hierarquização no ambiente de trabalho 

em níveis que se seguiam do aprendiz até o mestre-de-obras; o aprendizado 

realizado e sancionado pelos pares, etc. Nesse modelo, “uma pessoa 

reconhecidamente pertencente a uma profissão pode valer-se dela onde quer que 

tenha de exercê-la”. O modelo do posto de trabalho, que predomina no seio das 

empresas tayloristas do período pós Primeira Guerra Mundial, vincula os 

profissionais aos cargos que ocupam na organização, aos postos de trabalho, não 

mais às profissões.   

Zarifian (2003) esclarece: “culturalmente, todavia, a profissão resistiu bem. ‘Ter uma 

profissão’ é uma expressão valorizada, muito mais do que ‘ocupar um cargo’ ou ‘ter 

um posto’.” (Zarifian, 2003, p. 44). Apesar desse aspecto cultural, para o 

pesquisador, o modelo de posto de trabalho ainda sobrevive nas empresas, mesmo 

que recebam novas denominações, pois “muitos supostos sistemas de gestão das 
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competências ainda são apenas formas modernizadas do modelo do posto de 

trabalho” (Zarifian, 2003, p. 49).  

Gattai (2008) explica que o modelo de qualificação surgiu após a Primeira Guerra 

Mundial, em uma época em que o Estado impôs um sistema de regulações no 

mundo do trabalho – como uma resposta a reivindicações de movimentos sociais. 

Segundo a pesquisadora, o conceito de qualificação foi aplicado tanto ao posto de 

trabalho quanto ao trabalhador, uma aplicação que “permite a correspondência 

adequada entre o saber e o fazer, sendo ‘o saber’ a qualificação aplicada ao 

trabalho, isto é, a sua capacitação, e ‘o fazer’ a qualificação aplicada ao posto de 

trabalho, ou seja, seu desempenho.” (Gattai, 2008, p. 47).  

Para Gattai (2008), nessa correspondência entre saber e fazer, a qualificação não 

mais está exclusivamente nos limites do indivíduo, uma vez que avança para outros 

aspectos tais como o ensino e a regulamentação salarial. Como consequência, 

conduz a esquema de correspondência entre o ensino profissional, o emprego e o 

salário, ao mesmo tempo em que serve de referência para negociações de salário 

correspondente aos saberes e às capacidades atestadas em diplomas. A 

qualificação, nesse sentido, teve influência no ensino, visto que vinculava a 

capacidade do trabalhador aos conhecimentos dos quais dispunha – o diploma era 

sinônimo de qualificação. As escolas, não mais o local de trabalho, passaram a ser o 

espaço de aquisição dos conhecimentos profissionais, e os sistemas de carreira 

passaram a relacionar diplomas e cargos.  

O conceito de qualificação, segundo Gattai (2008), pode ser abordado em três 

dimensões: a) conceitual – em que é entendida como resultado da formação, 

portanto associada ao diploma; b) social – vista no contexto das reivindicações por 

melhores condições de trabalho, emprego, renda e carreira, com implicações na 

avaliação da adequação do perfil do trabalhador para ocupar determinado posto de 

trabalho; c) experimental – na qual os conteúdos dos trabalhos que vão além do 

prescrito são valorizados, assim como as qualidades individuais dos trabalhadores.  

Conforme Gattai (2008), como consequência do avanço da industrialização, a 

evolução do conceito de qualificação determinou a exigência de um saber menos 

especializado, mas que não fosse tão limitado ao ponto de impedir que o trabalhador 
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se movesse na empresa. Assim, adotam-se métodos de análise ocupacional com o 

objetivo de definir o perfil do trabalhador em face das qualificações necessárias à 

ocupação de cada posto de trabalho.  

A competitividade e a flexibilidade das organizações observadas a partir da década 

de 70 foram, conforme Gattai (2008), determinantes para que o modelo taylorista de 

trabalho fosse enfraquecido e, como consequência, enfraquecesse também o 

modelo de qualificação. Isso ocorreu porque as tarefas do trabalho deixaram de ser 

predominantemente técnicas e passaram a exigir do trabalhador habilidades que 

não poderiam ser dissociadas dele enquanto indivíduo, tais como as relacionadas ao 

relacionamento interpessoal, à comunicação e às ações estratégicas. Nesse 

contexto, um trabalhador não pode mais ser facilmente substituído por outro sem 

reflexos na realização das tarefas.  

É nesse novo contexto das organizações que a capacitação profissional deixa de 

estar restrita à aquisição de informações e representa, conforme Gattai (2008): 

...mudança de atitudes e desenvolvimento de habilidades para incluir a 
reelaboração de significados e a revisão dos referenciais de ação, 
enfraquecendo o conceito de qualificação por considerar apenas o domínio 
dos saberes necessários para executar o trabalho (qualificação do 
trabalhador) definido pelo conteúdo da tarefa, e levando a capacitação do 
trabalhador a participar de outras bases, assim como a proposta do modele 
de competências, remetendo a uma mistura de saberes e comportamentos, 
não assumindo-os como atributos definitivos. (Gattai, 2008, p. 51). 

De acordo com Gattai (2008), o conceito de competência, muito embora assumisse 

nuanças e nomenclaturas diversas ao longo da história, por sua característica 

conjuntural, ao mesmo tempo em que surge como uma resposta ao novo contexto 

organizacional, “também modifica o sistema de formação do trabalhador e as formas 

de regulação do próprio trabalho através de avaliações e remuneração por 

competências, de processos participativos e de contratos por objetivos “(Gattai, 

2008, p. 53).  

Para Gattai (2008), o modelo de qualificação reporta a um julgamento oficial que se 

dá em razão da legitimação por diplomas, que são os responsáveis por validar os 

saberes e atestar que o indivíduo detém as capacidades requeridas para ocupar 

certa função. O modelo de competência, por sua vez, não se restringe aos diplomas 
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nem os entende como obstáculo para que o profissional aja com competência. Os 

diplomas são, nesse modelo, a representação de que o profissional dispõe de 

recursos com os quais pode construir competências requeridas em determinado 

cargo. O modelo de competências supõe uma série de saberes e comportamentos 

que “conferem um lugar preponderante aos ‘saber-ser’ e ao investimento psicológico 

do trabalhador” (Gattai, 2008, p. 54). Nesse quadro,  

A competência não deve ser colocada em oposição ou substituição da 
qualificação; seu desenvolvimento deve permitir o enriquecimento da 
qualificação no lugar de suprimi-la. A competência é uma construção social 
que depende da qualificação, das habilidades e aptidões enquanto recursos 
intrínsecos do indivíduo, como também da qualidade da interface entre o 
homem e sua situação de trabalho (equipamentos, informações, estilos de 
gerenciamento a que se submete) para que seja construída, aprimorada ou 
posta em evidência;” (Gattai, 2008, p. 54).  

Com base nas abordagens de Zarifian (2003) e de Gattai (2008), em razão das 

diversas possibilidades de entender a noção de qualificação, nesta pesquisa, 

entenderemos que a competência está relacionada à realização, à ação do 

trabalhador nas tarefas próprias da sua profissão. Para entender as competências 

do profissional, é necessário reconhecer o conjunto de qualidades que ele detém e 

mobiliza na realização do trabalho. Nesse sentido, entenderemos que a qualificação 

representa o conhecimento, uma das facetas da competência profissional. 

Altet (2001) discute as competências envolvidas na formação do professor e tem em 

vista a reflexão de que o ato de ensinar não pode ser analisado somente em ações 

que reportam à transmissão de conteúdos ou métodos previamente definidos. Isso 

decorre do fato de que o trabalho do professor se faz com a interação em sala de 

aula em toda a sua dinâmica e complexidade, o que supõe ações diversificadas em 

cada situação e diante das diversas respostas11 dos alunos.  

O professor pode planejar, preparar seu roteiro, mas continua havendo uma 
parte de “aventura”, ligada aos imprevistos que têm origem nessas ações em 
andamento e no desconhecido proveniente das reações dos alunos. Isso 
requer uma quantidade de tomadas de decisão, uma mobilização dos 
conhecimentos dentro da ação e, até mesmo, uma modificação de decisões 
na sala de aula. (Altet, 2001, p. 27). 

                                                        
11  Empregamos o termo resposta em sentido amplo, que não se limita ao enunciado 
verbal em diálogo imediato com o professor, mas também às suas atitudes corporais e 
cognitivas diante das ações do professor e do próprio conteúdo da aula.  
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Para Altet (2001), as especificidades do trabalho do professor decorrem do fato de 

ele dominar duas práticas distintas: a primeira se refere à gestão da informação “da 

estruturação do saber pelo professor e de sua apropriação pelo aluno”, ou seja, deve 

dominar a didática; a segunda se refere ao tratamento da “informação transmitida 

como Saber para o aluno, através da prática relacional, e as ações do professor 

para colocar em funcionamento condições de aprendizagens adaptadas, que é o 

domínio da Pedagogia”. (Altet, 2001, p. 27). Assim, a pesquisadora entende que, em 

sala de aula, o professor desempenha a função didática e a função pedagógica. 

Para fazer isso, o professor deve mobilizar conhecimentos e competências de tipos 

diversos.Altet (2001) entende por competências profissionais “o conjunto formado 

por conhecimentos, savoir-faire12 e posturas, mas também as ações e atitudes e as 

atitudes necessárias ao exercício da profissão de professor” (Altet, 2001, p. 28). A 

pesquisadora categoriza as competências entre as de ordens cognitiva, afetiva, 

conotativa e prática. Além disso, as competências são de ordens: a) técnica e 

didática, operadas na preparação dos conteúdos; b) relacional, pedagógica e social, 

desenvolvidas nas adaptações aos eventos interativos na sala de aula. 

Por entender que o saber é uma noção que permite sentidos múltiplos, Altet (2001) 

propõe-se a esclarecer como o concebe no conceito de competência. Assim, 

assume que o saber situa-se entre o conhecimento – que “é integrado ao sujeito de 

forma pessoal” – e a informação “exterior ao sujeito e de ordem social”. (Altet, 2001, 

p. 28). A construção do saber se dá na interseção do conhecimento com a 

informação, na interação entre o sujeito e o ambiente. Em situações de ensino, são 

mobilizados saberes diversos envolvidos desde as tarefas de planejamento 

realizadas pelo professor até o desenvolvimento da aula com todas as suas 

especificidades. 

Altet (2001) reconhece que há várias categorizações de saber e propõe uma 

tipologia de saberes que categorizamos na Figura 1. A mobilização dos saberes 

para o exercício da profissão constitui a competência do professor no exercício de 

suas tarefas. Nesta pesquisa, a tipologia de saberes de Altet (2001) será utilizada 

como base para avaliar em que medida os requisitos requeridos dos professores 

que atuam no Curso de Formação de Soldados abrangem o conjunto de 

                                                        
12  Saber-fazer. 
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competências necessárias à atuação desses professores (assim entendidos saberes 

teóricos e práticos). A mesma tipologia será adotada para analisar uma específica 

experiência de formação continuada de professores e a efetividade dessa 

experiência em contribuir para o desenvolvimento de competências desses 

profissionais. 

Saberes teóricos 
Da ordem do declarativo 

Saberes a serem ensinados 
Compreendem os disciplinares, os constituídos pelas 
ciências e os tornados didáticos, a fim de permitir aos 
alunos a aquisição de saberes constituídos e exteriores. 

Saberes para ensinar 
Incluem os pedagógicos sobre a gestão interativa em sala 
de aula, os didáticos nas diferentes disciplinas e os 
saberes da cultura que os está transmitindo. 

Saberes práticos 
Provenientes das experiências 
cotidianas, contextualizados e 
adquiridos em situação de 
trabalho. São os saberes 
empíricos ou da experiência. 

Saberes sobre a prática 
Saberes procedimentais, sobre o saber-fazer ou 
formalizados. 

Saberes da prática 
a) Provenientes da prática bem-sucedida. 
b) Saberes condicionais, o saber-fazer e os saberes de 
ação mesmo os implícitos.  

Figura 1- Tipologia de saberes de Altet (2001). 
Fonte: Altet, M. (2001). As competências do professor profissional: entre conhecimentos, esquemas 
de ação e adaptação, saber analisar. In L. Paquay, P. Perrenoud, M. Altet, & E. Charlier. Formando 
professores profissionais: Quais estratégias? Quais competências? (2a ed., F. Murad, & E. Gruman,  
Trads., p. 29). Porto Alegre: Artmed. 

No desenvolvimento da pesquisa, com base na análise dos documentos que 

fundamentam a seleção de professores para atuar nesse curso, apresentaremos um 

esquema específico de saberes que servirá de referência para as análises.  

 

2.4   Educação continuada de professores 
 

As discussões referentes à formação de professores interessam a pesquisadores da 

área da educação e de áreas mais especificas, estas relacionadas às circunstâncias 

nas quais o professor desempenhará a prática docente. Segundo ressalta 

Magalhães (2001), a questão não só interessa a profissionais de áreas específicas 

como a pedagogia, mas também a pesquisadores da linguística aplicada. Os 

debates referentes à formação e à capacitação de professores com vista ao 
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desempenho das práticas docentes têm sido objeto de pesquisa nas últimas 

décadas, conforme afirma Magalhães (2001). 

Considerando abordagens de formação de professores com foco no profissional 

reflexivo, Magalhães (2001) aborda três modelos. O primeiro deles, que se sustenta 

pela utilização da etnografia e é originalmente proposto por Heath (1983), baseia-se 

em afastar o professor de suas próprias crenças a respeito de suas práticas 

profissionais, buscando, por outro lado, aproximá-lo dos hábitos e vivências dos 

alunos. Como resultados apresentados por Magalhães (2001), percebe-se que os 

professores passaram a conhecer a realidade dos alunos e a reconhecer a 

importância da linguagem nessas realidades, valorizando suas práticas 

interacionais. Nessa medida, o professor se envolve na percepção dos problemas de 

seus alunos e na busca por soluções adequadas.  

Para Magalhães (2001), a realidade educacional brasileira dificulta a aplicação do 

modelo baseado na etnografia, pelas horas necessariamente dedicadas ao trabalho, 

geralmente em dupla jornada, pelos encargos familiares que pesam sobre as 

professoras, pela falta de estímulos financeiros e profissionais e, ainda, pela questão 

geográfica, já que as distâncias físicas a serem percorridas pelos professores são 

extensas. 

O segundo modelo reporta às experiências desenvolvidas por Kleiman e Signorini 

(2001, citado por MAGALHÃES, 2001) a respeito da (auto)formação do professor via 

letramento. Para contribuir para o melhor desempenho da prática escolar da 

professora envolvida no projeto, buscou-se propiciar-lhe letramento externo à sala 

de aula, ou seja, a “vivência não-escolar da leitura e da escrita”. A experiência 

demonstrou, segundo Magalhães (2001), que a familiarização com práticas 

diversificadas do uso da leitura e da escrita potencializaram o exercício das 

atividades profissionais da docente, que mostrou-se capaz de incorporar os novos 

conhecimentos às suas aulas, inclusive por meio de um olhar mais crítico para o 

material didático. 

Como aspectos positivos do modelo de (auto)formação, Magalhães (2001) aponta o 

investimento no professor formado, com o objetivo de preencher as deficiências que 

atualmente existem, deixadas principalmente pelos cursos de formação inicial. 
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Porém, o modelo é longo e demorado, como destaca Magalhães (2001), em razão 

dos processos graduais que envolve. 

 

O terceiro modelo se refere à formação via cursos de especialização atrelados a 

universidades. O aspecto negativo desses modelos, conforme Magalhães (2001), é 

o fato de apartarem a teoria da prática, a primeira, objeto de estudo das disciplinas 

acadêmicas, e a segunda, relacionada à própria vivência do professor. Por outro 

lado, Magalhães (2001) destaca que se trata de um modelo viável no contexto 

brasileiro em razão de propiciar o aprimoramento profissional de forma menos 

onerosa. A pesquisadora destaca ainda o aspecto positivo que pode decorrer de 

experiências de cursos de pós-graduação em que as disciplinas sejam voltadas para 

a formação do professor reflexivo.  

As inúmeras mudanças às quais a escola está sujeita, pelo fato de estar inserida em 

uma sociedade que evolui e se modifica também, levam D’Agua e Feldmann (2012) 

a apontar a incompletude da formação continuada, assim como a importância da 

formação inicial. O espaço da escola recebe e reflete as modificações da sociedade 

na qual está inserida, portanto, se modifica com ela e exige que os professores 

acompanhem tais movimentos. Assim, a formação continuada para a prática 

docente não se encerra em algum momento da vida profissional do professor.  

 

Segundo D’Agua e Feldmann (2012), o processo formativo de educação continuada 

é alvo de críticas dos que a tomam como pacotes fechados provenientes de políticas 

públicas ou órgãos internacionais, portanto, desvinculados das realidades e 

singularidades das situações práticas nas quais os professores exercem seu ofício. 

Assim entendido, o processo em nada contribuiria para o real aprimoramento do 

professor. Assim, D’Agua e Feldmann (2012) consideram que a equipe gestora 

escolar é potencial desencadeadora do processo de formação continuada do 

professor. Nesse sentido, tal equipe seria capaz de gerenciar as atividades 

operacionais – organização de pautas, busca por subsídios teóricos, identificação de 

membros colaboradores, etc. – necessárias para a realização de atividades que 

visem à formação do professor no próprio ambiente escolar.  

A atuação da equipe gestora na formação continuada dos profissionais da 
educação torna-se uma alternativa legítima e emancipadora, quando 
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mediante o reconhecimento da realidade social esses profissionais se 
propõem a estudar coletivamente, oportunizando espaços de 
compartilhamento e construção de conhecimentos entre os mais experientes 
com os professores recém-formados, promovendo momentos de socialização 
entre a equipe da escola. (D’AGUA e FELDMANN, 2012, p. 134). 

Dessa forma, a formação continuada de professores para o exercício da prática 

docente na própria comunidade em que atuam pode ser entendida como uma 

possibilidade para que os docentes sejam capacitados para desenvolver conteúdos 

para os quais não foram preparados na formação inicial.  Para que isso ocorra, é 

necessário que a equipe gestora se interesse pelas atividades e se envolva nos 

procedimentos que visem a propiciar os eventos de educação continuada.  

Nesta seção, apresentamos alguns modelos de educação continuada de 

professores, sob a perspectiva da atuação em disciplinas da área de linguística. 

Privilegiamos essa área para manter coerência com a natureza da disciplina que 

motivou a atividade de formação continuada objeto de análise nesta pesquisa.  

Os modelos apresentados nesta seção serão retomados na análise da atividade 

objeto do estudo de caso, junto das propostas levantadas por pesquisadores 

interessados na formação de professores para o ensino profissional e tecnológico, 

por ocasião do desenvolvimento da pesquisa. 

No próximo Capítulo, apresentaremos com maior detalhamento a vinculação do 

referencial teórico ao processo de coleta e de análise do corpus. 

3  Metodologia 
 

Neste capítulo, serão tratadas as questões pertinentes à metodologia de pesquisa, 

caracterizando-a quanto aos fins e meios, bem como aos procedimentos de coleta e 

análise de dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 
 

A presente pesquisa é descritiva. Uma pesquisa descritiva, segundo Gil (2010), é 

aquela que descreve as características de determinadas populações ou fenômenos 

ou também para identificar possíveis relações entre variáveis. Uma de suas 
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peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais 

como o questionário e a observação sistemática.  

Quanto aos meios, esta pesquisa tem abordagem qualitativa e se desenvolve por 

meio de estudo de caso e pesquisa documental.  

A abordagem pelo método qualitativo, segundo Collins e Hussey (2005, p. 26), “é 

mais subjetiva e envolve examinar e refletir as percepções para obter um 

entendimento de atividades sociais e humanas”. 

O formato estudo de caso, segundo Gil (2010), se trata do estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, com o objetivo de conduzir ao seu mais amplo e 

detalhado conhecimento. Trata-se a pesquisa, portanto, de um estudo de caso 

etnográfico que, conforme Moreira (2011), emprega a observação de participantes e 

entrevistas como recurso para o estudo aprofundado.  

Quanto à pesquisa documental, segundo Gil (2010), apresenta semelhanças com a 

pesquisa bibliográfica, contudo, se fundamenta em documentos elaborados com fins 

diversos, no caso desta pesquisa, representados pelos editais, regulamentos e leis 

que tratam do ensino profissional e tecnológico na PMMG, especialmente os 

referentes à formação do soldado.  

 

3.2 Unidades de análise e observação 
 
A unidade de análise desta pesquisa é a Academia de Polícia Militar de Minas 

Gerais, especificamente a Escola de Formação de Soldados. A unidade de 

observação são coordenadores de disciplinas e os professores, civis e militares. Os 

respondentes desta pesquisa pertencem a duas categorias. A primeira trata-se da 

coordenadora da disciplina Produção Textual Policial da Escola de Formação de 

Soldados e do professor que a auxiliou na atividade em análise. A segunda refere-se 

aos professores da mesma disciplina também da Escola de Formação de Soldados, 

cuja amostragem totalizará aproximadamente 25 profissionais. 
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3.3 Estratégias para coleta e tratamento de dados 
 

Os dados para esta pesquisa foram coletados por meio de questionários, entrevistas 

e observações registradas tanto por ocasião do processo seletivo dos professores 

quanto de algumas aulas ministradas posteriormente pelos docentes credenciados. 

As observações foram anotadas em formulário próprio, utilizado nos processos de 

seleção e observação das aulas. Foram analisadas também as correspondências 

eletrônicas trocadas entre a coordenadora da disciplina e os professores, assim 

como as atas de reuniões da disciplina; contudo, em razão de se tratarem de 

documentos institucionais e que contêm as identificações dos professores, não 

foram anexados à pesquisa.  

Os respondentes, unidade de observação desta pesquisa, foram os professores que 

compuseram o corpo docente da disciplina estudada, os quais foram contatados em 

seu local de trabalho, Academia de Polícia Militar, nos intervalos de aula e em outros 

horários previamente agendados, ocasiões em que foram informados sobre o 

objetivo da pesquisa e convidados a contribuir no levantamento de dados.  

Os questionários foram compostos por perguntas que contemplaram a formação 

acadêmica do entrevistado, faixa etária, sexo, experiências profissionais, além de 

indagações quanto à participação no evento de capacitação objeto do estudo de 

caso. O tempo necessário para cada questionário girou em torno de 15 minutos, e o 

questionário foi preenchido em formato digital, na Internet, na ferramenta Google 

Doc. Os questionários foram respondidos por 17 professores.  

Foram realizadas duas categorias de entrevistas, todas de fala espontânea. A 

primeira categoria com a professora que coordenou a disciplina e desenvolveu o 

curso de treinamento. Sendotambém professora da disciplina, foi também solicitada 

a responder ao  questionário, visto que a exclusão dela daquela etapa prejudicaria o 

levantamento de informações sobre o perfil do corpo docente.  

A segunda categoria de entrevistas foi realizada com alguns dos professores que 

participaram do treinamento dos docentes da disciplina Produção Textual Policial 

descrita nesta pesquisa, com frequência mínima de 75% nas atividades 

programadas. Como principal objetivo da segunda categoria de entrevistas, visamos 
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a perceber se, sob a ótica dos entrevistados, a participação no treinamento 

contribuiu para sua atuação na disciplina em outras atividades que visavam a sua 

participação como docente – em novo processo de credenciamento e em novas 

atuações como processor da disciplina.  

 Como critério de seleção dos entrevistados, identificamos que professores, tendo 

participado do processo de credenciamento para atuar no CFSd 2014 e tendo 

efetivamente ministrado aulas na disciplina Produção Textual Policial, participaram 

de novos credenciamentos de professores realizados pela Academia da Polícia 

Militar para ministrar a mesma disciplina. Em ambos os casos, consideramos apenas 

os professores aprovados nos processos de credenciamento. Essa última categoria 

de professores foi organizada em três grupos, a saber: a) professores que ainda não 

haviam ministrado aulas na disciplina antes do CFSd/2014; que participaram dos 

credenciamentos realizados nos anos de 2013 e 2014 e que continuaram 

ministrando aulas da disciplina, ainda que para outros cursos, na APM; b) 

professores que ainda não haviam ministrado aulas na disciplina antes do 

CFSd/2014 e participaram dos credenciamentos realizados nos anos de 2013 e 

2014; c) professores experientes na disciplina, em razão de já haverem ministrado 

aulas em outras oportunidades, e que participaram dos credenciamentos nos anos 

de 2013 e 2014 – Figura 2. Desse último grupo, foram excluídos a coordenadora e o 

professor auxiliar da disciplina, uma vez que ambos participaram da primeira 

categoria de entrevistas.  

Situação 
Professores que: 

Nº  de 
entrevistas 

Perguntas 

a) ainda não haviam 
ministrado aulas da 
disciplina Produção 
Textual Policial na 
PMMG; 
b) participaram do 
credenciamento em 
2013; 
c) participaram do 
credenciamento em 
2014; 
d) continuaram 
ministrando aulas da 
disciplina, ainda que 
para outros cursos. 

2 

- Tendo em vista o nivelamento de professores 
do qual você participou: 
a) O treinamento contribuiu de alguma forma para 
a sua atuação como docente da disciplina 
Produção Textual Policial para o CFSd? Explique. 
b) O treinamento atingiu os objetivos propostos? 
c) Quais foram as dificuldades e os facilitadores 
encontrados no treinamento? 
d) O treinamento contribuiu de alguma forma para 
a sua participação em nova banca de  
credenciamento? Explique.  
e) O treinamento contribuiu de alguma forma para 
a sua atuação como docente da disciplina 
Produção Textual Policial em outro curso da 
PMMG? Explique. 

a) ainda não haviam 
ministrado aulas da 4 

- Tendo em vista o nivelamento de professores 
do qual você participou: 
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disciplina Produção 
Textual Policial na 
PMMG; 
b) participaram do 
credenciamento em 
2013; 
c) participaram do 
credenciamento em 
2014. 

a) O treinamento contribuiu de alguma forma para 
a sua atuação como docente da disciplina 
Produção Textual Policial para o CFSd? Explique. 
b) O treinamento atingiu os objetivos propostos? 
c) Quais foram as dificuldades e os facilitadores 
encontrados no treinamento? 
d) O treinamento contribuiu de alguma forma para 
a sua participação em nova banca de  
credenciamento? Explique.  

a) professores 
experientes na disciplina 
(já haviam ministrado 
aulas em outras 
oportunidades) e 
participaram dos 
credenciamentos de 
2013 e 2014. 1 

- Tendo em vista o nivelamento de professores 
do qual você participou: 
a) Sendo um professor com experiência na 
docência da disciplina Produção Textual Policial 
para os cursos da PMMG, o treinamento 
contribuiu de alguma forma para a sua atuação 
para o CFSd/2014?  
b) O treinamento atingiu os objetivos propostos? 
c) Quais foram as dificuldades e os facilitadores 

encontrados no treinamento? 
d) O treinamento contribuiu de alguma forma para 
a sua participação em nova banca de  
credenciamento? Explique. 
 

Figura 2: Seleção de informantes para a segunda categoria de entrevistas. 
Fonte: entrevistas - segunda categoria  
 

Dos 25 professores que haviam ministrado aulas no CFSd 2014 e previamente 

participado do credenciamento realizado no ano de 2013, à exceção da 

coordenadora e do auxiliar, sete professores se enquadraram nas categorias 

estabelecidas para a realização das entrevistas. Esse recorte decorreu do fato de os 

professores restantes não terem participado do credenciamento realizado no ano de 

2014. Para demonstrar os agrupamentos dos professores que foram convidados a 

participar da segunda categoria de entrevistas, apresentamos, na Figura 2, a síntese 

da categorização dos professores que participaram dessa fase da pesquisa e as 

perguntas a eles direcionadas. 

Os sete professores que se enquadraram nos critérios explicitados foram 

convidados a participar da pesquisa. Muito embora todos tivessem, inicialmente, 

aquiescido em participar, apenas foi possível efetivar as entrevistas com seis dos 

professores, uma vez que um dos professores não pôde conciliar sua agenda 

profissional a tempo de participar da entrevista. Esse professor se enquadrava 

dentre aqueles que ainda não haviam ministrado aulas da disciplina Produção 
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Textual, participaram do credenciamento de 2013 e de novo credenciamento em 

2014. 

Retomando o referencial teórico já apresentadoneste trabalho, buscamos fontes 

documentais e bibliográficas que nos permitiram situar historicamente também a 

educação da Polícia Militar, processo necessário para que consideremos processos 

e metodologias aplicáveis à educação continuada de professores nessa instituição.  

As pesquisas de Machado (2008) e Moura (2008) assim como as propostas de MEC 

(2004), que destacam e permitem a necessidade de implementar a formação 

continuada de professores para a educação profissional e tecnológica, foram 

retomadas por ocasião das análises desenvolvidas no estudo de caso. Da mesma 

forma, os modelos de educação continuada apresentados por Magalhães (2001) e 

por D’água e Feldmann (2012) foram considerados para confrontar o modelo 

aplicado na disciplina ProduçãoTextual Policial para o CFSd. 

Retomamos Zarifian (2003), Gattai (2008) e Altet (2001) para analisar e descrever o 

processo de seleção e de desenvolvimento da educação continuada em estudo 

nesta pesquisa. Esses autores, em especial Altet (2001),foram considerados na 

elaboração do questionário e da entrevista que serviram como instrumentos de 

coleta de dados. Privilegiamos como categorias de análise as tipologias de saberes 

propostas por Altet (2001), apresentadas no capítulo anterior. 

Na Figura 3, apresentamos o detalhamento do processo de coleta de dados. 

 Objetivos 
específicos 

Autores  Tipo de 
pesquisa 

Fonte/ 
Instrumento de 
coleta de dados 

Descrever a importância 
da educação na 
atividade do policial 
militar. 

 
Santos (2000) 
Cotta (2006) 
Miranda (2013) 

 
• . Documental 

 
•  Bibliográfica 

 
 

 

Minas Gerais 
(1969) 
Minas Gerais 
(1973) 
Minas Gerais 
(2012) 
PMMG (2012) 

Descrever as 
competências 
profissionais requeridas 
dos docentes do  ensino 
policial-militar.  

 
Altet (2001) 

 
 

• Documental 

 
Brasil (2000) 
MEC (2010) 
PMMG (2013) 

 
Analisar os critérios 
atuais para seleção de 
docentes da disciplina 

PMMG (2013) 
Delors(2003) 
Altet (2001) 

 
• Pesquisa de 

campo 

 
• Questionário 

(questões dos 
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Produção Textual 
Policial do Curso de 
Formação de Soldados. 

Gattai (2008) 
Zarifian (2003) 

• Documental grupos 1 e 2)13 
• Entrevista  

Descrever e analisar as 
estratégias de educação 
continuada de 
professores para o  
exercício  da docência 
da disciplina Produção 
Textual Policial do Curso 
de Formação de 
Soldados. 

 
Moura (2008) 
Machado (2008) 
Altet (2001) 

 
• Pesquisa de 

campo 
 
 

• Documental 

 
• Questionário 

(questões do 
grupo 3 e 
questão aberta)14 

• Entrevista 
• Relatórios 
• E-mails 

Figura 3. Processos de coleta de dados 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 
 
4 Contextualização do Curso e da Disciplina 
 

Nesta pesquisa, temos interesse no desenvolvimento de competências do corpo 

docente para atuação nos cursos de formação policial. Com o objetivo de situar 

nosso leitor no contexto em que se desenvolve a educação policial-militar, 

dedicaremos este capítulo para a contextualização do curso e da disciplina. Para 

isso discorreremos, inicialmente, sobre a importância da educação para a formação 

do profissional. Em seguida, traçaremos um breve histórico da educação policial-

militar, o que nos permitirá apresentar o atual CFSd e a disciplina Produção Textual 

Policial.  

Em seguida, trataremos das competências requeridas dos docentes do ensino 

policial-militar, analisando os documentos que fundamentam essa modalidade de 

ensino. Com o objetivo de direcionar o foco para o nosso objeto de pesquisa, 

trataremos dos critérios atuais de seleção de docentes do ensino policial-militar, com 

ênfase nos critérios considerados na seleção dos professores que atuam na 

disciplina Produção Textual Policial. 

 

 

                                                        
13

 Questões do grupo 1 trataram de informações sobre o docente (formação e experiência 
profissional). Questões do grupo 2, trataram de informações sobre o processo seletivo. 
14

 Questões do grupo 3 trataram do exercício da docência no CFSd. A questão aberta permitiu 
manifestação livre do informante. 
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4.1 A educação na atividade policial-militar 
 
Na contemporaneidade, é natural que reconheçamos a importância da educação 

para o desempenho das atividades profissionais. Sabemos que os conhecimentos 

são assimilados, desenvolvidos e aperfeiçoados por gerações de trabalhadores das 

áreas específicas e devem ser aplicados de maneira não somente a obter 

produtividade, mas a contribuir para o desenvolvimento humano e social nas 

diversas comunidades, nos mais diversos níveis. 

Essa reflexão nos permite considerar que, muito embora o conhecimento 

profissional se realize e se desenvolva no âmbito das instituições, ele deve estar 

conectado e manter-se coerente com o conjunto de expectativas da sociedade. 

Nesse sentido, torna-se necessário situar o ensino profissional na cadeia de 

conhecimentos  que se estabelece no diálogo entre as mais diversas disciplinas. A 

educação profissional, como já discutimos no segundo capítulo desta pesquisa, não 

se limita a ensinar a fazer mecanicamente, mas a desenvolver a reflexão crítica que 

permita aos trabalhadores atuar de forma cidadã.  

Mas para se chegar a um quadro desejável de educação profissional, é preciso, 

muito além de pensar o ensino no momento atual, conhecer os processos pelos 

quais essa atividade foi vista e desempenhada nas situações anteriores. 

Acreditamos que esse movimento permite entender os motivos pelos quais é preciso 

renovar e as razões pelas quais práticas anteriores devem ser aperfeiçoadas, 

revistas ou eventualmente mantidas e retomadas. 

A educação policial, inserida no contexto da educação profissional, não diverge 

desse quadro. A atividade policial deve ser vista como dependente de conceitos 

técnicos específicos conciliados com conhecimentos provenientes de áreas distintas 

– dentre as sociais, as humanas e a linguística – que devem convergir para a boa 

prestação de serviços à comunidade. Além disso, como ocorre com qualquer 

aprendizado, o saber profissional não é estanque, mas evolui em razão das 

demandas sociais, das mudanças de pensamento, do surgimento de novas técnicas, 

da percepção interna e externa de que o serviço prestado  precisa e pode ser 

aperfeiçoado. 
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Esse movimento somente ocorre quando a instituição se dedica a pensar e investir 

no ensino profissional. Como pretendemos mostrar neste capítulo, a educação 

policial não esteve no topo das preocupações governamentais e institucionais 

durante todo o seu percurso da instituição policial, cujas origens estão no ano de 

1775. A orientação no sentido de se refletir sobre a necessidade da educação 

policial e de procurar estruturar essa atividade reporta aos anos 1920 e se estende 

até o momento atual, com tendências práticas e curriculares relacionadas aos 

momentos históricos pelos quais passava a instituição e pelas missões que lhes 

eram atribuídas.  

A visão sobre a evolução dos processos referentes à preparação do policial para o 

exercício de suas atividades, mesmo nas fases em que não mereceram grande 

destaque, mostra que sempre houve a indicação dos responsáveis por instruir, 

treinar e preparar aqueles que se colocavam no papel de instruendos, alunos, 

discentes. Originalmente, as funções de responsáveis por essas atividades eram 

próprias dos comandantes. Com o passar do tempo e coincidindo com a evolução 

do ensino, surgem as figuras de professores externos – civis e militares – e mesmo 

de praças e oficiais preparados institucionalmente para exercer funções de 

instrutores e professores, como veremos na próxima seção.  

 

4.1.1 Breve histórico da educação policial-militar 
 
 
Para chegar ao atual estado em que se desenvolve a educação voltada para 

atividade policial-militar, parece conveniente retomar alguns aspectos sobre as 

origens, a criação e a evolução da PMMG. Por esse motivo, discorreremos 

brevemente por aspectos que nos permitam conhecer o percurso histórico da 

PMMG, mas, em razão dos objetivos da pesquisa, não nos deteremos em fatos 

históricos que não convirjam para a educação policial-militar. Não nos propomos, 

nesta exposição, a detalhar a constituição das tropas mineiras em seus diversos 

momentos históricos.  

Para Cotta (2006), fonte que tomamos como referência para tratar dos primórdios da 

instituição policial, é necessário tomar o século XVIII como ponto de partida para 

compreender as instituições policiais da atual Minas Gerais. Nesse sentido, o 
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historiador conta que as primeiras tropas existentes no Estado foram os Dragões 

portugueses, que chegaram no ano de 1719 com objetivos voltados à segurança de 

classes privilegiadas, tais como o governador e os chamados “poderosos”, assim 

como de atuar em “lugares intricados” (Cotta, 2006, p. 46). Ainda segundo Cotta 

(2006), atribui-se ao Conde Assumar, então governador, a criação das duas 

primeiras companhias de Dragões das Minas, contudo, essas companhias não eram 

formadas por nativos, mas por portugueses e africanos – estes com o encargo de 

músicos.  

A chegada dos Dragões, segundo Cotta (2006, p. 48) coincidiu com um período de 

dificuldades decorrentes da inexistência de quartéis e de recursos para manter e 

mobilizar a tropa. Em 1720, por meio de portaria, o Conde Assumar tratou  de 

assuntos que reportavam a essa estrutura logística: alimentação dos cavalos, 

forragens, assentamentos de praças, ordem, disciplina, exercícios, diligências, 

fiscalização e informações sobre militares e deserções. Observa-se que, dentre os 

assuntos relacionados, não há temática que remeta diretamente à formação ou ao 

treinamento dos policiais, muito embora reste dúvida sobre o sentido do item 

“exercícios”, que pode sugerir a certos treinamentos físicos ou outros 

exclusivamente militares.  

De alguma forma, o entendimento sobre o sentido de “exercícios”, parece estar 

relacionado a atividades que visavam à disciplina e ao manejo militar. Essa 

inferência parece encontrar respaldo em Cotta (2006) que, estabelecendo relações 

entre as estruturas militares existentes em Portugal e no Brasil, destaca que uma 

ampla reforma ocorrida no país lusitano em 1762, teve reflexos nas terras mineiras. 

Naquela época, o então capitão-general das Minas, Conde Valadares, relatou, 

segundo Cotta, que “os soldados tinham tão pouca disciplina que nem sabiam 

apresentar uma arma” (Cotta, 2006, p. 49). Como maneira de solucionar o problema 

salientado pelo conde, iniciou-se uma série de “instrução nos exercícios e manejo na 

forma do regulamento” (Cotta, 2006, p. 49).  

Muito embora apresente argumentos que permitem discutir a data exata – dia e mês 

– da criação do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, que deu origem à 

instituição militar mineira, Cotta (2006)  remonta esse acontecimento ao ano de 1775  

– e nesse sentido, corrobora outras fontes que tratam do mesmo evento (Lima 
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Júnior, 1943; Andrade, 1981). A criação do Regimento correspondeu  à construção 

de um quartel na cidade de Cachoeira do Campo, local onde “os Dragões seriam 

adestrados [...] para o combate em uma guerra regular, isto é, utilizando-se de 

métodos, técnicas e armas que, de certa forma, eram conhecidas em toda a Europa” 

(Cotta, 2006, p. 69). O treinamento e o disciplinamento eram objetivos da 

preparação dos Dragões, o que, mais uma vez, parece sugerir que a formação 

estava voltada exclusivamente para aspectos técnicos e disciplinares. Nesses 

aspectos, segundo Cotta (2006), a tropa dos Dragões elogiada por europeus 

integrantes de exércitos estrangeiros, que atribuíam à tropa qualidades como a boa 

apresentação, a confiabilidade, o fato de serem detentores de alta reputação, dentre 

outras.  

Com a promulgação da Independência do Brasil, o regimento foi reestruturado, o 

que se deu em 1830, com a supressão de alguns regimentos, a criação de outros e 

a consequente distribuição dos oficiais e praças para localidades diversas do 

território nacional (Cotta, 2006). Em 1831, foi criado o Corpo de Guarda Municipais 

Permanentes, mas nas exigências para compor a nova força os dois requisitos se 

restringiam à nacionalidade – que deveria ser brasileira –, à idade – que deveria 

estar entre 16 e 40 anos – e à detenção de qualidades como decência, sobriedade e 

robustez (Cotta, 2006). Não estava entre esses requisitos nenhum que reportasse 

ao conhecimento intelectual ou escolaridade.  

No final do ano de 1835, como um dos desdobramentos do envolvimento de oficiais 

em uma sedição militar – a revolta militar de Ouro Preto –, a Guarda Municipal foi 

reestruturada, passando a denominar-se Corpo Policial da Província de Minas. O 

regulamento do Corpo Policial tratava de assuntos diversos, tais como a 

organização, a nomeação dos postos, o alistamento e a demissão, as penas, os 

uniformes, o pagamento, o armamento, as rondas, as patrulhas e os exercícios 

(Cotta, 2006, p. 78). Segundo a mesma fonte, o regulamento incumbia o major 

comandante do Corpo Policial de instruir os oficiais, os oficiais inferiores e as praças 

“em todas as práticas próprias dos serviços a que se destinam, fazendo-os estudar 

as leis e regulamentos militares em vigor [ênfase do autor]” (Cotta, 2006, p. 80). 

Nessa menção, encontramos uma referência que sugere certa expectativa de 

preparação da tropa para atuar profissionalmente nas missões sob seu encargo, as 

quais se referiam à manutenção da ordem,da segurança e do auxílio à justiça. Não 
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se tratava, porém, àquela época, de um ensino estruturado, mas vinculado a uma 

atribuição funcional do comandante. 

Como consequência do movimento militar que repercutiu na Proclamação da 

República, as forças policiais foram reformuladas, o que ocorreu pelo receio de 

reações armadas de grupos vinculados ao antigo imperador. Em Minas, no ano de 

1890, as medidas resultaram na dissolução do Corpo Policial e na criação da 

Guarda Republicana, cujos objetivos se relacionavam à manutenção da ordem 

pública, à defesa do solo pátrio e à defesa da causa republicana (Cotta, 2006). Cotta 

(2006) relaciona, dentre os problemas apontados pelo governador do Estado, em 

relação à situação da polícia em Minas, que “os ‘paisanos’ eram nomeados sem 

nenhum preparo ou aptidão para o desempenho de suas funções” (Cotta, 2006, p. 

85). Essa afirmação nos permite concluir que, àquela época, não havia 

procedimentos que visassem ao preparo dos policiais para atuar nas missões que 

lhes eram atribuídas, muito embora esse fato gerasse preocupação ao governante.  

Passou-se um ano até que, em 1891, a Guarda Republicana fosse transformada em 

Força Pública, denominada Corpos Militares de Polícia de Minas, modificação 

decorrente da promulgação da Constituição Mineira, em 1891. Em 1893, a Força 

Pública passou a ser denominada Brigada Policial (Cotta, 2006). No regulamento da 

força policial, datado de 1894, estavam previstas as Escolas de Recrutas, 

compostas por 15 a 20 praças e com atividades que deveriam ser realizadas em 

menos de seis meses. O mesmo regulamento atribuía aos “oficiais mais habilitados” 

a missão de instruir as praças em assuntos tais como o manejo, a nomenclatura das 

partes das armas, a conservação da limpeza e o tiro ao alvo (Cotta, 2006).  

Segundo registros levantados por Cotta (2006) referentes à força policial na década 

de 1920, a capacidade para assinar o nome era um dos poucos critérios exigidos de 

quem desejava ingressar na Força Pública, o que em grande parte se devia ao fato 

de a função policial não oferecer atrativos, ser mal remunerada, não dispor de 

instalações próprias, exigir grande movimentação dos policiais que se deslocavam a 

localidades distantes com suas famílias, dentre outros.  

Por outro lado, conforme esclarece Cotta (2006), já a partir do ano de 1912, o 

governo de Minas dera início a medidas que visavam ao ensino dos policiais. Como 

figura marcante desse período, destaca-se o capitão Roberto Drexler, do exército 
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suíço, que foi comissionado ao posto de coronel da Força Pública e, no período de 

1912 a 1923, foi o responsável pela criação de importantes corpos de ensino 

destinados aos policiais.  Institui-se uma dinâmica de treinamento desenvolvida em 

Belo Horizonte, para onde os policiais eram deslocados para receber instruções por 

um ano. Também nesse período, as Escolas de Recrutas eram realizadas nos 

próprios batalhões, que à época eram quatro, para frequentar a instrução inicial. 

Ficavam dispensados dessa instrução os policiais que haviam servido o Exército 

Nacional (Cotta, 2006). 

O período em que o coronel Drexler ocupou a direção técnica da Força Pública é 

reconhecido como de grande desenvolvimento de atividades voltadas ao preparo 

dos policiais. Nesse período, especificamente no ano de 1915, por força de decreto, 

a Instrução da Força Pública foi regulamentada e foi dividida em moral, intelectual e 

técnica. Alguns registros mostram que a preparação dos policiais passou a ocupar a 

agenda dos quarteis, a ponto de “a despeito da dinâmica pedagógica adotada, 

diversos comandantes de batalhões, em seus relatórios anuais, alertavam para a 

necessidade de uma maior preocupação com o preparo técnico-profissional dos 

policiais” (Cotta, 2006, p. 93). Essa preocupação estava relacionada, conforme a 

mesma fonte, ao preparo do soldado para desempenhar suas funções, o que exigia 

dele conhecer leis e regulamentos, deveres, as formas como deveria atuar em 

conflitos, assim como evitá-los e preveni-los, dentre outros. As atividades de 

treinamento passaram a constar dos relatórios anuais dos comandantes, que 

relatavam o desenvolvimento, as dificuldades e o progresso das atividades.  

Durante o período de atuação do coronel Drexler, a Força Pública tornou-se auxiliar 

do Exército, o que se deu no ano de 1918. O atrelamento ao Exército passou a 

permitir que a o Governo do Estado solicitasse oficiais da força federal para atuar na 

instrução dos policiais. Apesar disso, conforme dados levantados por Cotta (2006), 

no ano de 1919, a instrução na força mineira continuava a cargo do coronel Drexler. 

Cotta (2006, p. 94) registra que, no ano de 1920, a 8ª Escola de Graduados 

preparava três oficiais e praças aos quais caberia a missão de “transmitir os 

ensinamentos que receberam” nos batalhões.  

No ano de 1927, já após a saída do coronel Drexler, o comando da força considerou 

que àquela época, os resultados das escolas de recrutas não eram satisfatórios. Era 
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necessário melhorar a instrução da tropa e, para tal, foi criado o Corpo Escola, no 

bairro Prado, em Belo Horizonte, destinado à educação militar. Conforme narra Cota 

(2006), 

 

Ainda em 1927, o Corpo Escola recebeu sua normatização. Ele se destinaria 
ao preparo técnico do pessoal da Força Pública e suas instruções seriam 
dadas aos oficiais e praças segundo o programa organizado pelo 
Comandante do Corpo Escola e aprovado pelo Conselho Técnico, 
observando-se a legislação militar federal vigente. A instrução dos oficiais 
constaria de duas partes: uma essencialmente prática, consistindo na 
aplicação dos regulamentos adotados (do Exército Nacional),e outra teórica, 
abrangendo tática de armas, especialmente de infantaria e cavalaria, 
conhecimento sobre organização e administração militar, resolução de temas 
táticos na carta de jogo da guerra. (Cotta, 2006, p. 97). 

 

As atividades se relacionavam aos conhecimentos que os policiais deveriam 

dominar para desempenhar suas atividades e, como podemos observar, 

destacavam-se o conhecimento dos regulamentos e os aspectos de natureza bélica. 

É possível deduzir que esse fato decorria das funções atribuídas à Força Policial 

naquele momento histórico e ao fato de sua vinculação ao Exército, como auxiliar. 

Por outro lado, trata-se de um registro importante de um período em que, 

influenciado pela gestão do coronel Drexler, o comando buscou estruturar o ensino 

policial.  

Outra figura importante na história do ensino militar é o tenente Campos Cristo, a 

quem Cotta (2006) atribui a influência para a criação da Escola de Sargentos no ano 

de 1927. A escola, que coexistiu com o Corpo Escola, contava com professores civis 

e militares e tinha o corpo discente composto por sargentos “de boa conduta”, com 

idade inferior a 35 anos, previamente aprovados em exame de admissão, e às 

praças alistadas com destino à escola – muito embora os oficiais que desejassem 

poderiam participar como ouvintes e prestar exames ao final do curso. O curso era 

desenvolvido em dois períodos de seis meses, dois dos quais destinados a aulas e 

outro para férias e exames. À aprovação nos exames, estava condicionado o 

recebimento do diploma. A frequência dos alunos às aulas era obrigatória, e as 

faltas eram anotadas em cadernetas pelos professores. As regras referentes à 

aprovação e ao aproveitamento especificavam que seria excluído da escola o aluno 
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que não tivesse assistido a dois terços das aulas; os alunos nessa situação somente 

poderiam prestar exame ou nova matrícula após passado um ano do desligamento.  

Cotta (2006) destaca a importância da Escola de Sargentos em uma época em que 

a Força Pública estava inserida em um contexto extremamente militar: 

Num tempo em que os capacetes de aço, as baionetas e as evoluções 
militares eram realidades cotidianas, o estudo das humanidades representava 
um avanço considerável, principalmente para os praças. A possibilidade de 
acesso ao oficialato via mérito intelectual estava instituída e seria consolidada 
com o Departamento de Instrução em 1934. (Cotta, 2006, p. 98). 

 

Um registro da importância dada à Escola de Sargentos foi o fato de que, a partir do 

ano de 1927, somente os sargentos-ajudantes e os primeiros-sargentos habilitados 

com o Curso de Sargentos poderiam ser promovidos ao posto de segundo-tenente. 

Apesar disso, a Escola de Sargentos foi extinta no ano de 1931, por ato do 

Governador do Estado, o então Presidente Olegário Maciel, em razão do fato de 

alguns dos seus integrantes terem se envolvido na tentativa de golpe ocorrida no 

mesmo ano (Cotta, 2006).  

No mesmo ano de 1931, segundo Cotta (2006), em um movimento de reformulação 

da Força Pública, o Corpo Escola foi substituído pelo Batalhão Escola e foi criado o 

Curso de Educação Militar para substituir a extinta Escola de Sargentos. Nessa fase, 

uma terceira figura ganha destaque, o professor João Batista Mariano, que criara um 

Curso Técnico e Propedêutico aprovado e aplicado em todos os batalhões da 

capital. Graças aos bons resultados do seu curso, o professor Mariano foi nomeado 

professor complementar da Força Pública e participou da elaboração das bases do 

curso que foi criado em seguida para beneficiar oficiais e sargentos.  

O Departamento de Instrução (DI) foi criado no ano de 1934 e passou a funcionar no 

bairro Prado, em Belo Horizonte, onde já funcionava o Batalhão Escola. No DI eram 

realizados o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e o Curso Especial.O CFO, que 

se originara do Instituto Propedêutico, desenvolvido pelo professor Mariano, era 

desenvolvido em três anos e tinha a função de habilitar os sargentos para promoção 

ao posto de segundo tenente.  O Curso Especial era destinado aos segundos 

tenentes comissionados e a aprovação permitia que os discentes fossem 



66 
 

 

promovidos até o posto de capitão. Também no DI funcionou o Curso de Formação 

de Sargentos, cuja primeira turma ingressou no ano de 1935 (Cotta, 2006). 

Com a vigência do Estado Novo, 1937, as Forças Policiais brasileiras se 

subordinaram ao controle único do governo Federal. Desde 1936 já eram 

consideradas reserva de primeira linha do Exército Nacional e passaram a ser 

instruídas militarmente pelos comandos das Regiões Militares. No ano de 1939, a 

Força Pública passou a ser denominada Força Policial. No ano de 1946, passou a 

designar-se Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (Cotta, 2006). 

Uma coletânea denominada Lições de Instrução Policial, apresentada por policiais 

integrantes da Diretoria Técnica do Ensino Policial do DI, foi empregada a partir do 

ano de 1954 nas instruções dos policiais nos destacamentos. Segundo registros 

verificados por Cotta (2006), as Lições foram planejadas de modo a permitir o 

desenvolvimento paulatino e rotineiro nas instruções dos policiais, que seriam 

realizadas semanalmente. A realização das instruções foi precedida de análise 

quanto aos dias da semana mais adequados para sua realização, da distribuição 

dos assuntos, da responsabilidade por ministrar as instruções – atribuída aos 

comandantes dos destacamentos. Um aspecto que parece sinalizar para uma 

tendência menos militar de instrução se relaciona à análise procedida pela Diretoria 

Técnica do Ensino Policial:  

Destacava que ‘a instrução policial tem caráter e finalidade muito diferente da 
militar’. Por isso, era preciso que se adotassem processos e meios diferentes 
dos conhecidos pela tropa. O ambiente seria o da camaradagem, da 
confiança e da compreensão, do instrutor para com os instruendos, e não o 
do rijo enquadramento e rigores militares, ‘se bem que a disciplina e o 
respeito devem sempre imperar’. Para isso, impunha-se uma instrução 
preparatória aos futuros instrutores. Não se deveria supor que a existência de 
um manual pudesse suprir a necessidade de serem os comandantes dos 
destacamentos previamente preparados (Cotta, 2006, p. 119). 

 

A citação acima destaca a preocupação vigente no sentido de que as atividades de 

ensino começassem a se voltar para o aspecto policial, o que não poderia ser feito 

em um ambiente em que as tendências eminentemente militares predominassem. 

Houve a preocupação de levar os instruendos para salas de aula, criar ambiente 

favorável à aprendizagem e preparar os responsáveis pelo treinamento – preparo 

que seria realizado no DI, mesmo para aqueles que trabalhavam no interior do 
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Estado. Cotta (2006) ressalta: “essa escola não poderia ser sala de teoria, mas 

campo de prática, pois se concebia a instrução policial como uma atividade contínua 

e ininterrupta da via diária do policial, requerendo, por isso, conhecimentos 

minuciosos da execução dos trabalhos diversos” (Cotta, 2006, p. 119).  

A década de 50 ainda corresponde a dois acontecimentos que, por motivos distintos, 

tiveram influência no ensino policial-militar. O primeiro deles foi a criação do Ginásio 

Tiradentes, que era destinado aos policiais e aos seus filhos – e representou o 

incentivo institucional para a formação básica. O segundo, o lançamento do 

policiamento ostensivo em Belo Horizonte, no mês de agosto do ano de 1956. Esse 

novo serviço prestado pela polícia demandou seleção de pessoal adequado para o 

relacionamento direto com o público e, ao mesmo tempo, tornou necessário 

“atualizar os conhecimentos da instrução policial e padronizar o modo de ação do 

policial militar” (Cotta, 2006, p. 121), o que resultou na instituição de um período de 

treinamento dos policiais. O treinamento inicial seria realizado em um período de 

dois meses e, nele, seriam tratados os seguintes assuntos: ação policial; armas e 

instrumentos de crime; ataque e defesa; boas maneiras; conhecimento básico de 

leis, instrução militar (instrução geral e armamentos, noções de técnica policial, 

polícia de assistência e policiamento) (Cotta, 2006. p. 123).  

O golpe de 1964 repercutiu importantes modificações nas polícias militares com o 

objetivo de assegurar o controle do novo governo sobre elas. Como resultado, foram 

extintos outros órgãos que também atuavam na segurança pública – guarda civil, 

corpo de fiscais de trânsito, polícia rodoviária – e atribuiu-se à polícia militar a 

exclusividade pela execução do policiamento ostensivo fardado. A polícia civil foi 

incumbida das investigações e das atividades burocráticas (Cotta, 2006, p. 130).  

Também como resultado do projeto de controlar as polícias militares, essas 

instituições passaram a ser diretamente controladas e dirigidas pelo Exército e, na 

maioria dos casos, comandadas por generais dessa força – o que não ocorreu em 

Minas Gerais. Nessa época, o treinamento não possuía caráter policial, era 

exclusivamente orientado por manuais do Exército, algumas vezes elaborado em 

conjunto com as polícias militares, como foi o caso do Manual Básico de 

Policiamento Ostensivo. Alguns manuais elaborados pelos próprios policiais 

militares, tais como o Manual de Abordagem, Busca e Identificação, de 1981, o 
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Manual Condução de Presos e Escoltas Diversas, de 1982, e os Casos de Prisão, 

de 1987, todos do tenente Edgar Eleutério Cardosos, tiveram o mérito de ser 

produzidos em razão da experiência e da necessidade de policiais que também 

atuavam na PMMG (Cotta, 2006).  

Segundo Cotta (2006), na década de 1970, foi regulamentado o Sistema de Ensino 

da PMMG, e coube ao DI a incumbência de desenvolver o ensino profissional, que  

se realizava em três graus: o básico, o intermediário e o superior. O grau básico se 

referia ao curso de soldados e cabos e à instrução da tropa; o intermediário, aos 

cursos de formação e de aperfeiçoamento de sargentos; o superior, à formação e ao 

aperfeiçoamento de oficiais e, ainda, ao curso superior de polícia. No ano de 1975, o 

DI passou receber a denominação de Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsFAO); na mesma época, foi criado o Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). Em 1979, EsFAO e CFAP foram extintos com a 

criação da Academia de Polícia Militar (APM). Na estrutura da APM, foram criados 

dois corpos de alunos distintos: um para a formação dos oficiais, outro para a 

formação de sargentos.  

A Constituição de 1988 trouxe novas mudanças para as instituições policiais, mais 

diretamente em razão das garantias e direitos que foram atribuídos aos 

trabalhadores policiais, o que teve reflexos nas atividades de ensino. Cota (2006) 

trata dessa etapa com as seguintes palavras: 

Com o advento da Constituição de 1988, as polícias militares brasileiras 
iniciam uma nova fase que se fez sentir no processo de formação, nas 
relações internas e na prestação de serviços às comunidades. Haveria a 
construção gradual de uma cultura cidadã de participação e responsabilidade 
sociais. Ela trouxe uma série de direitos e garantias que conflitavam com o 
regime do policial militar, particularmente no que tange ao sistema disciplinar. 
(Cotta, 2006, p. 140).  

Os reflexos dos direitos que a Constituição de 1988 atribuíra aos policiais militares, 

como bem destacado por Cotta (2006), determinaram, com o passar do tempo, 

mudanças nas relações internas dos quartéis, no próprio regulamento disciplinar e 

também na formação policial. Pode-se dizer que, nos anos 90, os reflexos foram 

observados nas expectativas projetadas pelos comandantes das escolas de 

formação. Quanto a essas expectativas, Cotta (2006) destaca: 
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Em artigo de 1998, o então Chefe da Divisão de Ensino Profissional do Centro 
de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, major Cícero Nunes Moreira, 
destacava capacidades básicas do profissional de segurança pública: falar, 
redigir, ouvir, orientar, proteger, socorrer, lutar, atirar, usar de procedimento 
policial (abordar, progredir no terreno, transpor obstáculo, etc.). Entre as 
capacidades cognitivas, pontuava: pensar criticamente, tomar decisões, 
abstrair, inferir, generalizar, usar raciocínio lógico, saber aprender, conhecer 
idioma estrangeiro, ler e interpretar ambientes sociais e ter criatividade. As 
qualidades pessoais seriam: cooperação, persistência, disciplina, cautela, 
racionalidade, ética, honestidade, integridade, valorização e preservação da 
imagem, comprometimento, coerência, autodomínio, iniciativa, 
responsabilidade, adaptabilidade e flexibilidade. (Cotta, 2006, p. 142-143). 

Outras modificações estruturais nas unidades responsáveis pela formação 

profissional de policiais ocorreram no início da década de 90 – quando os processos 

de formação de oficiais e praças foram mais uma vez separados –e,em 2001, 

quando a APM foi transformada em Instituto de Educação de Segurança Pública 

(IESP). A denominação da escola retornou para Academia de Polícia Militar (APM) 

no ano de 2003. (Cotta, 2006).  

A estrutura atual da Academia de Polícia Militar é constituída por unidades de 

administração e por cinco unidades destinadas ao ensino. São estas: a Escola de 

Formação de Soldados (EFSd); a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 

Sargentos (EFAS); a Escola de Formação de Oficiais (EFO); o Centro de Pesquisa e 

Pós-graduação (CPP) e o Centro de Treinamento Policial (CTP). Às escolas da APM 

cabem a formação, o aperfeiçoamento, a habilitação e o treinamento de policiais, 

atividades executadas com planejamentos próprios em razão dos objetivos 

propostos e do perfil do egresso. Neste trabalho, deteremos nossa atenção na 

EFSd, uma vez que ela é a escola responsável pela formação dos soldados e nela 

se desenvolveu a atividade que tomamos como objeto de pesquisa. Teceremos 

breves palavras sobre essa escola e sobre o curso na próxima seção.  

O breve histórico que traçamos nesta seção nos permite perceber que nem sempre 

foi preocupação de governantes e comandantes prover os integrantes da força 

policial do Estado com a formação que os permitisse desenvolver suas atribuições. 

Os registros históricos nos permitem concluir que essa ausência decorre do fato de 

nem sempre essa força ter sido valorizada – nem no que se refere à seleção dos 

seus integrantes, nem na atribuição de condições razoáveis de trabalho. Outro 

aspecto que parece ter influenciado na ausência de preocupação com a formação 
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da tropa foi o caráter eminentemente militar de que se revestia a força policial em 

seus diversos momentos históricos, especialmente aqueles que alcançaram o início 

dos anos 1920.  

Ainda nesse período, a influência do Exército sobre a força policial repercutiu a 

formação eminentemente bélica, contudo, de maneira concomitante, a preocupação 

com a estruturação do ensino, com a destinação de escolas destinadas à formação 

dos policiais, à vinculação das promoções à aprovação em cursos internos, dentre 

outros, podem ser tomadas como um marco para o ensino policial – que, como 

vimos, teve grande desenvolvimento no período de 1912 a 1927.O lançamento do 

policiamento ostensivo foi um marco para a intensificação do treinamento e da 

seleção de policiais, pois a partir de então a nova atribuição exigia habilidades para 

desempenhar funções não executadas anteriormente.  

O período militar modificou o rumo da formação, estabelecendo a prioridade da 

formação militar, apesar de, contraditoriamente, continuar atribuindo às polícias 

militares a função de desenvolver o policiamento ostensivo. Os anos pós-regime 

militar e especialmente os pós-Constituição de 1988 parecem ter propiciado a 

retomada do interesse e do investimento na formação profissional do policial, agora 

visto como cidadão.  

Na próxima seção, trataremos do Curso de Formação de Soldados (CFSd), com um 

breve retorno aos anosfinais da década de 90, que tomaremos como referência por 

tratar-se do momento ao qual se atribuem importantes origens para o 

desenvolvimento do movimento pedagógico da instituição. Nosso maior interesse 

convergirá, com maior atenção, para  o CFSd desenvolvido no ano de 2014.  

 

4.1.2  O Curso de Formação de Soldados 
 
 
Como apresentamos neste capítulo, a retomada das origens da PMMG permite 

verificar que a seleção dos policiais não esteve historicamente vinculada a 

capacidades intelectuais. Em razão da natureza dos objetivos institucionais e das 

próprias condições de trabalho, pouca ou nenhuma formação escolar era exigida 

dos policiais arregimentados. As modificações sociais e políticas determinaram, aos 

poucos, que essa situação se alterasse drasticamente. 
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No final dos anos 90, a PMMG projetava um perfil de profissional que fosse capaz 

de cumprir as atribuições esperadas do soldado, atribuições essas bastante 

vinculadas à necessidade de adequar a formação às demandas sociais da época 

(Cotta, 2006). Com o objetivo de captar futuros policiais capazes de realizar 

satisfatoriamente essas atribuições, ficou estabelecido que a formação inicial – a de 

soldado – seria feita em um curso pós-médio, e que dos candidatos seriam exigido o 

ensino médio completo.  

O curso passou a ser denominado Curso Técnico em Segurança Pública (CTSP) e 

foi realizado concomitantemente na capital, por meio do então Centro de Formação 

e Aperfeiçoamento de Praças – da APM –e, nas companhias de treinamento do 

interior do Estado, com diretrizes emanadas da escola situada na capital. Os 

egressos do CTSP eram, portanto, técnicos em segurança pública, e “procurava-se 

transformar o soldado num profissional de segurança do cidadão” (Cotta, 2006, p. 

147).  

O projeto inicial do CTSP, conforme Santos (2000), foi submetido ao Conselho 

Estadual de Educação (CEE), que sugeriu adaptações para adequar o curso à 

legislação pertinente aos cursos técnicos. O curso então foi organizado em cinco 

módulos – técnicas de comunicação, noções de direito, administração em segurança 

pública, técnicas de segurança pública e estágio supervisionado - que incluíam 48 

disciplinas e atividades a serem executadas em 2.195 horas-aula. Santos (2000) 

destaca os objetivos que nortearam a concepção do curso: 

trata-se de um currículo que pretende habilitar um novo técnico para fornecer 
segurança à comunidade, com competências adquiridas para atuar em prol 
da cidadania, e não mais simplesmente formar um policial, nos moldes do 
ensino militar do Exército, para cumprir um dever do estado. Esse novo 
profissional, formado mediante o currículo proposto para o CTSp, deverá 
desempenhar melhor seu cargo de garantir aos cidadãos o direito de usufruir 
o ambiente de segurança pública. (Santos, 200, p. 41). 

 

Em sua pesquisa, Santos (2000) confrontou o currículo do CTSp, reformulado após 

o parecer do CEE e a proposta que o Ministério da Justiça (MJ) apresentava para a 

formação dos soldados no Brasil, concluindo que os currículos caminhavam “na 

mesma direção” (Santos, 2000, p. 102). Os objetivos propostos que orientaram a 

composição do currículo do CTSP não atendiam somente as expectativas 
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institucionais, mas também as do órgão regulador e as do MJ. Por outro lado, 

Santos (2000, p. 107) destacou que faltavam três disciplinas no currículo para 

atender plenamente a proposta do MJ: direito processual penal; fundamentos 

políticos da atividade policial e processo de tomada de decisão aplicado. À época da 

pesquisa, Santos (2000) sinalizou que as disciplinas seriam incluídas no currículo. 

Quanto aos professores, Santos (2000) esclareceu que o corpo docente do CFAP, 

escola que executou o CTSP em 1999, era de 163 professores, sendo 115 

graduados, 45 especialistas e 3 mestres. 

A implantação do CTSP teve repercussões diversas na instituição, duas delas, 

perceptíveis em um primeiro momento e também relacionadas à educação 

profissional, são destacadas por Miranda (2013): 

...a exigência de ensino médio como critério para ingresso como Soldado na 
carreira policial-militar. Essa decisão, na concepção dos idealizadores da 
reforma, teve duas implicações positivas para a Instituição. Ela não só fez 
com que antigos graduados – cabos, sargentos e subtenentes, com vários 
anos de serviço – retornassem aos estudos, como também reforçou o 
sentimento de urgência em defesa da modernização e humanização do 
ensino da PMMG. (Miranda, 2013, p. 112). 

Como observamos em Miranda (2013), os efeitos da exigência de maior 

escolaridade para o cargo inicial da PMMG teve efeitos indiretos em outros policiais 

que, superiores hierárquicos aos novos soldados, não desejavam ficar em situação 

que, de algum modo, os colocasse em situação “inferior” a estes, ainda que, em 

termos de relação funcional, a escolaridade jamais tenha sido tomada como fator de 

imposição da autoridade entre dois policiais militares de postos distintos. Podemos 

inferir que essa situação indica que os policiais da época já reconheciam o fator 

escolaridade como um valor a ser cultivado para a valorização profissional. 

Nos moldes já apresentados, o CTSP foi realizado ove vezes, tendo sua última 

edição no ano de 2011. Para a seleção que se seguiu, como desdobramento do art. 

6º da Lei Complementar 115, de 05 de agosto de 2015,o Curso de Formação de 

Soldados deixou de ser curso técnico e passou a ser curso superior de tecnologia. 

Dos  discentes, selecionados em concurso público, foi exigido o requisito mínimo de 

segundo grau. O curso foi registrado no CEE com o nome de Curso Superior de 
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Tecnologia em Atividades de Polícia Ostensiva (CSTAPO) e, institucionalmente, foi 

denominado Curso de Formação de Soldados (CFSd). 

O CFSd/2014 foi desenvolvido pela Escola de Formação de Soldados, pertencente à 

APM. Os discentes do CFSd foram selecionados mediante concurso público que 

previu, inicialmente, 1760 vagas. No decorrer do concurso, os candidatos 

excedentes foram convocados e o curso iniciou-se no dia 06 de janeiro de  

2014,com o total de2059discentes distribuídos em 64 turmas. As aulas tiveram início 

em 06 de janeiro de 2014, e a formatura ocorreu em 14 de novembro do mesmo 

ano, com a promoção de 1965 soldados. Alguns discentes (4 quatro) formaram-se 

posteriormente em razão de fatores pessoais e pedagógicos que os impediu de 

concluir o curso com os demais. No total, 90 alunos foram desligados do curso por 

motivos diversos, antes da formatura15.  

A matriz do curso estabelecia o total de 1922 horas-aula distribuídas em 

37disciplinas teóricas e práticas (1240 horas-aula), além do grupo de atividades 

práticas (622 horas/aula) e seminários (60 horas-aula), sendo esse conteúdo 

organizado em  03 módulos. 

O corpo docente do CFSd/2014 foi composto por 630 professores16, tendo cada um 

se responsabilizado, em média, por duas turmas. Alguns professores foram 

credenciados para atuar em mais de uma disciplina, no máximo três, conforme o 

edital. O acúmulo de duas ou mais disciplinas por um mesmo professor decorreu da 

sua submissão a processos distintos de credenciamento, e o cumprimento das duas 

etapas – análise de documentação e submissão à banca para aula expositiva.  

Todas as disciplinas estavamsob o controle de um coordenador, cujas funções 

sintetizadas no art. 4º do Regulamento do Centro de Ensino Técnico (CET)17 são 

“harmonizar o trabalho do grupo de professores, uniformizar a metodologia de 

ensino, a abordagem de conteúdos, a elaboração de provas e trabalhos, bem como 

de analisar e emitir parecer em recursos apresentados pelos discentes” (PMMG, 

2010). 

 
                                                        
15 Todos os dados foram disponibilizados pela Supervisão de Ensino da EFSd. 
16Conforme dados disponibilizados pela Supervisão de Ensino da EFSd. 
17Centro de Ensino Técnico corresponde à denominação anterior da atual Escola de Formação de 
Soldados (CFSd). 
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4.1.3  A disciplina Produção Textual Policial no CFSd 
 
 

A disciplina Produção Textual Policial para o CFSd foi desenvolvida em 30 

horas/aula. Estava inserida na temática Comunicação, Informação e Tecnologia em 

Segurança Pública, juntamente com as disciplinas Língua Portuguesa: Leitura e 

Produção de Textos, Comunicação Organizacional, Comunicações Operacionais e 

Inteligência Aplicada às Atividades Policiais. A disciplina Produção Textual foi 

desenvolvida no 3º módulo do curso, na sequência da disciplina Língua Portuguesa: 

Leitura e Produção de Textos, ministrada no 2º módulo.  

O Plano de Ensino organizava a atividade em cinco unidades didáticas. A primeira 

das Unidades, denominada Redação Oficial, tinha o objetivo de contextualizar o 

estudo dos textos oficiais e apresentar as características próprias desses textos. As 

unidades didáticas seguintes eram destinadas ao ensino dos textos próprios da 

função do soldado, categorizados em gênero administrativo – relatório -, 

disciplinares – comunicação disciplinar, queixa disciplinar, relatório reservado, 

razões escritas de defesa, recurso disciplinar – e boletim de ocorrência. Dessa 

forma, o conteúdo didático versava sobre a produção de textos utilizados na 

instituição PMMG.  

O Plano da Disciplina previu ainda a realização da avaliação em duas modalidades: 

trabalho e prova, sendo o primeiro destinado à produção textual, e a segunda, prova 

objetiva. O material de estudos referencial da disciplina foi uma apostila elaborada 

com base na bibliografia básica e na complementar em razão de não existir obra 

atualizada que tratasse didaticamente dos assuntos constantes do plano. 

Encerrado o processo de credenciamento, foram designados 30 professores para a 

disciplina. Inicialmente, o corpo docente foi composto por 28 professores, uma vez 

que dois desistiram no início das atividades. Em meados do curso, outros três 

professores se desligaram da disciplina em razão de demandas profissionais. Na 

maior parte do período no qual se desenvolveu a disciplina, 25 professores atuaram 

plenamente – esse número será tomado como referência para as análises que se 

basearão nas respostas do corpo docente ao questionário e à entrevista. Uma das 

professoras foi designada para coordenar a disciplina e responder por atribuições 

previstas na legislação de ensino da PMMG. Ainda neste capítulo, apresentaremos 
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outras informações que contribuirão para configurar o perfil do corpo docente 

credenciado. No capítulo 5,  delimitaremos o perfil dos professores que efetivamente 

atuaram na disciplina.  

 
4.2 Competências requeridas dos docentes do ensino policial-militar 
 
Antecedendo à realização do CFSd/2014, como já apresentamos na introdução 

deste trabalho, a APM selecionou o corpo docente que atuaria no curso, o que se 

deu por meio do Edital de Credenciamento de Docentes nº 01/2013-APM/EFSd, de 

21 de outubro de 2013 (MINAS GERAIS, 2013). O Edital foi aberto ao público em 

geral, apresentou as disciplinas às quais os professores poderiam se candidatar, os 

requisitos básicos para a participação dos candidatos e as etapas do processo 

seletivo. 

Como exigência básica de escolaridade, o Edital exigiu dos professores a titulação 

mínima de graduação, contudo, nas especificações básicas particulares por 

disciplina, a maior parte dos casos previa a especialização como requisito particular. 

Na especificação dos requisitos gerais, o Edital, em seu item 4.,  previu 

especificações para professores candidatos civis e militares distintamente.  

4.1 Para os candidatos civis:  
4.1.1 não possuir antecedentes criminais; 
4.1.2 possuir curriculum vitaena plataforma lattes/CNPQ, no momento do 
credenciamento; 
4.1.3 estar em dia com as obrigações eleitorais/militares. 
4.2 Para os candidatos militares: 
4.2.1 possuir curriculum vitaena plataforma lattes/CNPQ, no momento do 
credenciamento; 
4.2.2estar classificado, no mínimo, no conceito B, com até 24 pontos negativos; 
4.2.3estar aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na prova prática com arma 
de fogoe no TAF. 
4.2.4 O item 4.2.3 não se aplica aos militares da reserva/reformados. 
(MINAS GERAIS, 2013). 

As especificações acrescidas para os professores militares previam  a necessidade 

de conceito mínimo B18. Em termos gerais, isso representa o policial militar que tiver 

situação disciplinar que podemos considerar média ou inicial. Outro requisito exigido 
                                                        
18Na PMMG, o conceito representa a situação do policial perante as normas disciplinares, trazidas 
pelo Código de Ética e Disciplina, datado do ano de 2002. O conceito B é atribuído ao policial que 
ingressa na instituição. Esse conceito será modificado de acordo com a evolução disciplinar: se o 
militar permanece por um período determinado sem punições, evolui para o conceito A; se sofrer 
punições disciplinares, o conceito evolui negativamente até chegar ao conceito C, caso em que, 
dependendo da pontuação e da reincidência, pode ser submetido a processo disciplinar.  
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dos professores militares é o de aprovação nas provas de conhecimento, prova 

prática com arma de fogo e Teste de Aptidão Física (TAF) do Treinamento Policial 

Básico (TPB)19. 

O Edital previa duas etapas para o credenciamento: na primeira, os professores 

deveriam entregar a documentação exigida; na segunda, os professores convocados 

deveriam apresentar uma aula expositiva perante a banca. O Edital previu a 

composição de bancas para as duas etapas, assim como a divulgação dos 

resultados parcial, após a primeira etapa, e final, após a segunda etapa. Para 

convocação para a segunda etapa do credenciamento, o edital previa a convocação 

de até 50 professores por disciplina, classificados mediante critérios de pontuação 

no currículo considerando os seguintes tópicos: titulação; experiência como docente; 

experiência profissional relacionada à disciplina e cultura – neste último item, 

consideraram-se os cursos não contabilizados na titulação, mas que mantenham 

interdisciplinaridade com a área a ser avaliada ou segundos cursos do mesmo nível.  

O edital também estabeleceu um limite de disciplinas para as quais o professor 

poderia se candidatar, conforme item 6.2.5, a até no máximo três disciplinas 

distintas.  

Para a segunda etapa, o edital previa a realização de uma aula expositiva de até 20 

minutos, que deveria versar sobre assunto indicado previamente pela banca 

examinadora. Como critério para eliminação pela banca, estava a obtenção de nota 

inferior a 7 pontos na aula expositiva. Na aula expositiva, o docente era convidado a 

ministrar aula supondo que seu auditório é composto por alunos do CFSd. Foram 

considerados o planejamento da aula, a observação do tempo destinado à atividade, 

a postura, o vocabulário, o referencial teórico utilizado, a consistência do conteúdo, 

dentre outros. Por esse motivo, as bancas eram integradas, necessariamente, pelo 

pedagogo da escola e por um professor especialista na disciplina avaliada.  

A análise preliminar do Edital 01/2013-CFSd/APM sugere que dos professores que 

participaram do credenciamento, buscou-se avaliar saberes teóricos e práticos 

categorizados por Altet (2001), nas duas etapas do processo, conforme procuramos 

                                                        
19 O TPB é um treinamento intensivo, realizado a cada dois anos, do qual todos os policiais militares 
devem participar. A ausência ou a reprovação no TPB repercute impedimentos para a participação do 
policial em algumas atividades, de acordo com o item prejudicado, a exemplo de: impedimento de 
trabalhar com arma de fogo, impedimento para frequentar cursos internos, dentre outros.  
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demonstrar na Figura 4. Nessa figura, procuramos encontrar correspondência entre 

os saberes que podem conduzir à percepção sobre a competência esperada dos 

professores que comporiam o corpo docente do CSFd/2014. 

 
Saberes 

(Altet,2001) 

Saberes 
(Correspondência no edital) 

Item Etapa do processo 

 

Saberes 

teóricos 

Saberes a  

serem ensinados 

Titulação 1ª 

Cultura geral/atualização 1ª 

Saberes  

para ensinar 
Experiência docente 1ª 

Experiência profissional 1ª 

Saberes 

práticos 

Saberes sobre a 

prática Aula expositiva 2ª 

Saberes  

da prática 
  

  
Figura 4: Correspondência preliminar de saberes. 
Fonte: elaborado pelo autor com base na Tipologia de saberes de Altet (2001) e Edital de 
Credenciamento. Altet, M. (2001). As competências do professor profissional: entre conhecimentos, 
esquemas de ação e adaptação, saber analisar. In L. Paquay, P. Perrenoud, M. Altet, & E. Charlier. 
Formando professores profissionais: Quais estratégias? Quais competências? (2a ed., F. Murad, & E. 
Gruman,  Trads., p. 29). Porto Alegre: Artmed.  
Para configurar a Figura 4, consideramos, conforme Altet (2001), que os saberes 

teóricos são da ordem do declarativo e, em razão disso, podem ser expressos por 

meio de registros e certificados que indiquem a formação acadêmica – titulação – e 

a experiência docente e profissional do professor. Dessa forma, os saberes teóricos 

podem ser, preliminarmente, em uma situação de credenciamento de docentes, 

categorizados a partir dos critérios previstos para a primeira etapa do processo de 

seleção de professores. 

Consideramos que a titulação se enquadra no que Altet (2001) considerou saberes 

teóricos a serem ensinados. Quando a instituição policial define áreas do 

conhecimento específicas de formação para que o professor atue em determinada 

disciplina, estabelece que esse conhecimento formal contribui em sua atuação como 

professor. A título de exemplo, temos disciplinas como Direito Penal, Direito 

Processual Penal, Direito Civil e Direito Constitucional, cujo professor teve que 

apresentar, como requisito mínimo, a titulação de bacharel em Direito. Da mesma 

forma, a titulação posterior, representada pelas Especializações, os Mestrados e os 

Doutorados, se somam para sinalizar que o docente investiu na construção de 

sabres teóricos que terão efeitos positivos no fazer em sala de aula.  
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Os cursos complementares e os de atualização – do item cultura geral –, da mesma 

forma, se enquadram em saberes teóricosque podem convergir para a construção 

do conhecimento que o professor levará consigo para a sala de aula. Titulação e 

cultura geral receberam pontuações diferentes no currículo dos professores, o que 

provavelmente decorre do fato de a titulação se enquadrar nos requisitos 

necessários – com a titulação mínima em determinada área –, e a cultura geral, 

embora bem recepcionada, não ser item necessário.  

Quanto aos saberes teóricos referentes ao saber ensinar, o Edital considerou a 

experiência docente, que pode ser materializada por meio de comprovantes que 

demonstrem o tempo em que o professor atuou em escolas de nível superior de 

ensino. Essa experiência permite entender que o professor possui determinadas 

habilidades para gerir uma sala de aula de nível superior – caso do CFSd – e que já 

teve oportunidade de vivenciar situações de trabalho docente de alguma forma 

similares às que encontrará naquela para a qual se candidata. Porém, o Edital que 

analisamos não especifica se a experiência docente a ser avaliada deve guardar 

correspondência com disciplinas similares ou afins à pretendida pelo candidato. Em 

razão disso, é possível que a experiência na docência em uma disciplina de um 

curso engenharia, para utilizar um exemplo, não implique situações diretas que 

encaminhem à prática de uma disciplina como Língua Portuguesa. 

Ainda dentre osteóricos, também nos saberes para ensinar, o item experiência 

profissional parece merecer destaque no contexto do ensino profissional, 

modalidade que destacamos nesta pesquisa. A experiência profissional remete a 

conhecimentos que se relacionam mais diretamente ao universo específico de cada 

disciplina. Para um exemplo mais geral que nos ajude a tratar dessa abordagem, 

tomaremos a disciplina Policiamento Ambiental. A experiência profissional requerida 

nesta disciplina pode considerar a atuação do professor em atividades prática de 

policiamento que lhe permitam exemplificar, ilustrar e mesmo desenvolver 

discussões – demandadas em sala de aula -, fundamentadas em situações reais. 

Essa mesma experiência pode ser investida em etapa preparatória do curso, nas 

ocasiões em que o corpo docente se reúne para preparar o plano da disciplina, 

produzir material didático, definir a abordagem teórica e a metodologia.  
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Os saberes práticos, decorrentes das experiências cotidianas adquiridas em 

situações rotineiras de trabalho (Altet, 2001), não podem ser materializados por meio 

de certificados ou diplomas, nem podem ser considerados permanentes, medidos a 

partir de um momento da vida profissional do professor. São saberes construídos 

com o tempo, fruto da aplicação dos saberes teóricos na vivência das situações de 

trabalho.   

Altet (2001) considera que os saberes práticos sobre a prática são os 

procedimentais ou formalizados. Com esse conceito, poderíamos supor que a 

experiência profissional e mesmo a experiência docente se enquadrassem nessa 

categoria. Para dirimir possíveis dúvidas sobre esse entendimento, julgamos 

oportuno esclarecer que, para efeitos de credenciamento ou avaliação prévia de 

competências, os saberes devem ser, de alguma forma, comprovados. Os efeitos da 

experiência docente e mesmo da experiência profissional somente podem ser 

considerados para efeitos de aplicação prática se demonstrados no exercício da 

atividade profissional. Quanto à formalização, acreditamos que deveria resultar do 

processo dereconhecimento de saberes e competências, desenvolvido pela própria 

instituição provedora do ensino profissional, o que ainda não foi realizado na PMMG.  

Nesse sentido, os saberes práticossobre a prática docente podem ser verificados, no 

processo de credenciamento, por meio da aula expositiva. Nessa oportunidade, o 

professor deve procurar demonstrar a maneira como mobiliza os saberes teóricos 

nos procedimentos próprios de uma sala de aula. No processo de credenciamento, 

cabe à banca o papel de avaliar o desempenho do professor no tempo previsto da 

apresentação. Em um processo de credenciamento, ou qualquer outra situação 

similar na qual o professor seja avaliado por aula prática, é preciso considerar que 

diversos fatores podem interferir no seu desempenho. Fatores técnicos, emocionais 

e situacionais, por exemplo, podem prejudicar ou mesmo os resultados, ainda que 

não esteja ao alcance da banca perceber ou interferir nesses fatores. Por esse 

motivo, a aula didática somente pode ser vista como representativa do professor 

naquele momento específico e não pode ser considerada para constituir imagem 

sobre o seu perfil profissional para outras circunstâncias avaliativas. Um professor 

bem sucedido em uma aula expositiva pode apresentar desempenho diverso em 

outra situação.  
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Quanto aos saberes práticos referentes aos saberes da prática, entendemos que 

são resultados do exercício profissional e, portanto, não poderiam ser materializados 

antes que o professor entrasse em sala de aula. Ainda que alguns professores, já 

experientes na docência da disciplina, pudessem ser avaliados por esse prisma, o 

mesmo não seria feito com os demais. Além disso, concebendo os saberes da 

prática como o produto da ação e, conforme Altet (2001), como provenientes da 

prática bem-sucedida, voltaremos a essa categoria quando analisarmos o evento de 

educação continuada discutida nesta pesquisa, o que faremos no capítulo cinco. 
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4.3 Critérios atuais de seleção dos docentes da disciplina Produção Textual 
Policial 
 
 
Os professores que participaram do processo de credenciamento para ministrar 

aulas da disciplina Produção Textual Policial submeteram-se aos mesmos processos 

dos demais professores, já detalhado no item anterior. Esse processo, como ocorreu 

para todos os professores, foi desenvolvido no ano de 2013 como parte dos 

preparativos para a realização do CFSd 2014. Assim, foram submetidos a uma 

primeira etapa, em que uma comissão analisou os documentos dos candidatos, e a 

uma etapa em que apresentaram aula expositiva.  

O Edital de Credenciamento previu que, além dos requisitos básicos previstos para 

todos os professores, os candidatos para atuar na disciplina Produção Textual 

deveriam preencher os seguintes requisitos específicos: ser graduado em Letras, 

preferencialmente pós-graduado na área de conhecimento. Para atuar na disciplina, 

o professor poderia ser civil ou policial militar.  

A Ficha de Avaliação utilizada pela banca que selecionou os professores para a 

disciplina foi a mesma aplicada na seleção dos demais professores. Decidimos tratar 

da ficha nesta seção por entender que essa escolha nos permite direcionar as 

análises para o que se pode aplicar especificamente aos professores da disciplina 

Produção Textual Policial. O tema da aula didática foi comum para todos os 

professores: boletim de ocorrência. 

Cada professor que compôs a banca de credenciamento deveria atribuir pontos ao 

professor em critérios que tratavam do domínio do conteúdo e da didática 

demonstrados na aula expositiva. Quanto ao domínio do conteúdo, foram 

estabelecidas cinco categorias que variavam entre demonstração de conhecimento 

fraco, insegurança e incoerência e demonstração de conteúdo aprofundado acerca 

da temática, experiência, desenvoltura e resposta segura e tranquila aos 

questionamentos da banca. No aspecto didática, foram considerados critérios que 

variavam desde uma apresentação confusa, sem interação com a audiência e sem 

espaços para perguntas até a apresentação crítica do conteúdo, motivação da 

audiência, utilização de recursos didáticos diversos e demonstração de experiência.  
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Outra categoria de critérios avaliados pela banca foi exposta em tópicos: relação do 

tema com o conteúdo da aula ministrada; organização do conteúdo; clareza; postura 

durante a apresentação; gestão do tempo; linguagem adequada; capacidade de 

síntese; resposta aos questionamentos; uso de recursos; fechamento da aula.  

Uma visão preliminar elaborada com dados dos 30 professores credenciados após a 

primeira fase contribui para configurar o perfil inicial desses professores no que se 

refere aos aspectos titulação (Figura 5), no que se refere a serem civis ou militares 

(Figura 6) e experiência na docência da disciplina (Figura 7), este último 

considerando a atuação anterior em outros cursos realizados pela APM.  

Doutorado 02 

Mestrado 10 

Especialização 10 

Graduação 08 

Total 30 

  Figura 5: Titulação dos professores credenciados 
                      Fonte: Consulta à Plataforma Lattes à época do credenciamento. 
 

No aspecto titulação, a maior parte dos professores possuía mestrado ou 

especialização. Dos trinta professores credenciados, dois eram doutores e 08 

apenas graduados. 

Professores civis 15 

Professores militares 15 

Total 30 

  Figura 6: Situação civis x militares credenciados 
                      Fonte: Fichas de inscrição para credenciamento 
 

 
Dos trinta professores credenciados, a proporção entre pertencentes ao meio policial 

e ao meio civil era a mesma, 50%. A situação sugere que metade dos professores 

possuía conhecimento anterior sobre os assuntos a serem tratados na disciplina.  

Experientes 15 

Iniciantes 15 

Total 30 

  Figura 7: Experiência na docência da disciplina 
                      Fonte: Consulta à Plataforma Lattes à época do credenciamento. 
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Os dados da Figura 7 complementam os dados da Figura 6, pois também mostram 

que 50% dos professores credenciados para trabalhar na disciplina possuíam 

experiência prévia. Por outro lado, é preciso ter cautela para comparar os dados das 

Figuras 6 e 7, pois, à primeira vista, podem sugerir que os 50% de professores 

militares (Figura 6) corresponderiam aos 50% de professores experientes (Figura 7), 

o que não foi o caso.  

Um dado complementar para estabelecer conclusões a partir desses dois últimos 

quadros é o de que, dentre os professores que já haviam atuado na disciplina, 

alguns eram civis. O cruzamento das informações (Figura 8) nos permite concluir 

que o critério situação, militar ou civil, não seria suficiente para avaliar o aspecto 

experiência, sendo ambos representantes de saberes considerados importantes na 

composição do corpo docente. 

Figura 8: Perfil geral dos professores credenciados 

A Figura 8 nos apresenta uma situação mais geral do perfil dos 30 professores 

credenciados porque foi elaborada a partir do cruzamento dos dados das figuras 

anteriores. Na Figura 8, tomamos como referência a situação civil ou militar em 

razão de essas sinalizarem para um dos saberes teóricos, especificamente a 

experiência profissional que classificamos dentre os saberes para ensinar de Altet 

(2001), conforme Figura 4.  

Quanto à experiência docente, é importante classificar que a experiência 

categorizada na Figura 8 não corresponde diretamente à experiência avaliada na 

primeira fase do credenciamento. Isso porque o edital somente estabelecia que a 

experiência docente deveria se referir à prática em escolas de nível superior, mas 

Situação funcional 
Experiência Titulação 

Sim Não D M E G 

Civis 05 10 02 07 05 01 

Militares 10 05 -- 03 05 08 

Subtotal 15 15 02 10 10 08 

Total 30 30 

D - Doutorado M - Mestrado E - Especialização G - Graduação 
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não em disciplinas correlatas às quais o professor se candidatou, como já 

esclarecemos no item 4.2 deste trabalho.  

O cruzamento de informações da Figura 8 permite observar que a experiência 

profissional, configurada pela situação de professor militar, portanto conhecedor das 

rotinas, dos documentos, de condições do uso da linguagem no ambiente 

profissional dos egressos do CFSd, se equilibra, de maneira mais geral, com a 

cultura geral dos professores civis, grupo em que se observaram os únicos casos de 

doutorado e a maior parte dos casos de mestrado.  

Confrontando os dados da Figura 8 com os da Figura 4, concluímos que, quanto aos 

saberes teóricos,saberes para ensinar, a categoria de professores militares, 

detentora da experiência profissional própria do conhecimento do ambiente 

profissional, apresentava menor grau de titulação à época do levantamento dos 

dados20. Por outro lado, os professores da categoria civis apresentava a maior 

concentração de registros no aspecto saberes a serem ensinados.  

Estamos cientes de que as demonstrações acima devem ser vistas com a 

necessária distância porque não tratam de professores individualmente, mas 

categoriza esses profissionais em grupos, de acordo com aspectos que contribuem 

para representar o conjunto do corpo docente da disciplina. Para a presente etapa 

da exposição, as demonstrações são importantes para permitir as seguintes 

conclusões: a) o corpo docente da disciplina Produção Textual Policial mostrou-se 

equilibrado no que se refere aos critérios saberes para ensinare saberes a serem 

ensinados; b) esse mesmo equilíbrio indicava dois aspectos referentes aos saberes 

teóricos cujo desenvolvimento poderia fortalecer a equipe de professores, quais 

sejam, o aprimoramento dos saberes para ensinar e dos saberes a serem 

ensinados, estes últimos com foco nas metodologias e práticas específicos da 

disciplina Produção Textual Policial.  

Quando aos saberes práticos, na categoria saberes sobre a prática, de Altet (2001), 

concluímos que o fato de terem sido todos aprovados na aula expositiva, o que 

                                                        
20A situação de titulação dos professores pode ter se modificado à época da redação desta pesquisa, 
pois alguns professores civis e militares estavam matriculados em cursos de pós-graduação stricto e 
lato sensu. Essa modificação, no entanto, não é relevante para a presente pesquisa porque todos os 
dados se referem à época dos planejamentos e do desenvolvimento do CFSd/2014.  
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sugere o reconhecimento, pela escola, de que os professores cumpriram as 

expectativas quanto a essa competência.  

Um dos objetivos do questionário foi levantar dados que nos permitissem identificar 

informações a respeito dos saberes teóricos – a serem ensinados e para ensinar. 

Buscamos essas informações no primeiro grupo de perguntas – que se referiam a 

sua formação e a sua experiência profissional – e no segundo grupo – que se 

referiam à participação no processo seletivo.   

Apesar de os questionários terem sido enviados oportunamente para todos os 25 

professores que atuaram plenamente, obtivemos o retorno de apenas 17 desses 

questionários.Reconhecemos que os dados de 68% dos professores, 

correspondente aos questionários preenchidos, não espelha diretamente a equipe 

no que se refere a informações sobre os dados mais práticos, como a titulação e a 

experiência profissional. Em razão disso, tomamos esses dados como fonte de 

levantamento da diversidade do perfil da equipe. 

Com relação às perguntas do primeiro grupo – informações a respeito da formação e 

da experiência profissional –, todos os professores responderam que sua graduação 

se deu na modalidade licenciatura (100%), e alguns deles (29,4%) também na 

modalidade bacharelado – Figura 9. 

 
               Figura 9: Modalidade da graduação  
               Fonte: questionário corpo docente 

Quanto à titulação acadêmica (Figura 10), mais adiante nesta seção 

apresentaremos o levantamento das informações sobre os 25 professores, obtidas 

do relatório da coordenadora da atividade de treinamento, pois acreditamos ser 

necessário privilegiar essa informação em razão da natureza do nosso objeto de 

pesquisa – e ainda, por ser dado facilmente recuperável. Por enquanto, 

consideraremos os dados dos questionários, pois as respostas se vinculam a outras 

que as sucedem. 
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 Figura 10: Titulação   
           Fonte: questionário corpo docente 

Dos 25 professores, 9 (52%) responderam possuir especialização, e a mesma 

quantidade possuir mestrado. Um dos respondentes possui a titulação de doutor 

(5,9%). Nenhum dos respondentes afirmou possuir apenas graduação. A pergunta 

que se segue (Figura 11) estabelece vínculo com a titulação dos professores, pois 

questiona se ela se classifica na área de Letras/Linguística.  

A Figura 11 deixa transparecer que a maior titulação dos professores respondentes 

nem sempre foi obtida na área que parece estar mais vinculada à atividade de 

ensino de produção textual. Apesar de a maior parte, 13 respostas (76,5%), ser 

afirmativa, 4 professores (23,5%) não têm a maior titulação na área em questão.  

 

 
          Figura 11: Área da maior titulação 
          Fonte: questionário corpo docente 

 
Na Figura 12, apresentam-se as respostas para perguntas que buscavam identificar 

o investimento dos professores em sua qualificação. O fato de estar matriculado em 

curso não modifica a titulação do professor, mas pode indicar, em pesquisas como a 

que realizamos, que o docente está em processo de investimento na sua 

qualificação, o que tem implicações no desenvolvimento dos seussaberes 

profissionais. 
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           Figura 12: Formação em andamento 
           Fonte: questionário corpo docente 

Dos 25 professores respondentes, 8 estavam matriculados regularmente em novos 

cursos, sendo que 2 (25%) frequentavam o Mestrado, 5 (62,5%) Especialização e 1 

(12,5%) a graduação. Os dados da Figura 12 podem ser complementados com os 

da Figura 13, pois na pergunta correspondente perguntamos se o curso em 

andamento se classifica na área de Letras/Linguística. O objetivo da pergunta era 

verificar possíveis contribuições diretas da formação em andamento à disciplina 

Produção Textual Policial.  

 
          Figura 13: Área da formação em andamento 
          Fonte: questionário corpo docente 

A Figura 13 demonstra que dos 8 professores que frequentavam regularmente 

novos cursos, 5 (62,5%) o fazia na área de Letras e Linguística, mas 3 (37,5%) 

frequentava cursos em áreas diversas.  

Quando questionamos os professores sobre ocuparem outras funções além das de 

docentes da PMMG, buscávamos identificar informações que permitissem delinear a 

experiência profissional e a experiência docente que esses profissionais acumulam. 

Os resultados a esse questionamento estão demonstrados na Figura 14.  
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Figura 14: Outras funções ocupadas pelo corpo docente 
Fonte: questionário corpo docente 

Conforme dados da Figura 14, verifica-se a diversidade de funções ocupadas pelos 

professores que atuaram na disciplina. O somatório das respostas às opções 

oferecidas foi 26, portanto, alguns professores ocupam mais de uma função além 

das de docência na PMMG. Um dos respondentes dedica-se exclusivamente às 

atividades docentes.  

Para facilitar a categorização dos dados verificados na Figura 14, agruparemos as 

informações por categorias. Observamos que dos 17 professores, 10 ocupam 

funções em outra instituição de ensino – 4 (23,5%) no ensino superior e 6 (35,3%) 

no ensino médio ou técnico. 9 professores ocupam funções na própria PMMG, 

sendo 5 oficiais21 e 4 praças22. Um dos professores é também servidor civil da 

PMMG, enquanto 3 são servidores de outros órgãos públicos. 3 professores 

afirmaram ocupar funções diversas.  

Na pergunta correspondente à Figura 18, estão apresentadas informações 

referentes ao exercício da docência em disciplinas correlatas à que os professores 

trabalharam no CFSd em outra instituição de ensino.  

                                                        
21São oficiais os que ocupam postos de tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Os três 
últimos são categorizados como oficiais superiores. Capitão corresponde a oficial intermediário e 
tenente a oficial subalterno. 
22 São praças os policiais que ocupam função de soldado, cabo, sargento e subtenente.  
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Figura 15: Experiência docente 
Fonte: questionário corpo docente 

A Figura 15 demonstra que a experiência docente em disciplinas correlatas é 

bastante diversificada no corpo docente da disciplina Produção Textual Policial. 9 

professores já possuíam experiência no ensino profissional da PMMG, sendo que 5 

(29%) em escolas de ensino superior da própria APM e 4 (23,5%) em outros níveis – 

técnico e livre. 2 professores (11,8%) possuíam experiência por atuarem no Colégio 

Tiradentes da PMMG, 3 (17,6%) em outras instituições de ensino superior, 3 

(17,56%) em outras instituições de ensino técnico e 5 (29,4%) em situações não 

previstas no questionário.  

Na Figura 16, observamos que o tempo de experiência prévia em disciplinas 

correlatas se concentra na faixa de 1 a 5 anos,  7 casos (41,2%). Em seguida, na 

faixa entre 5 a 10 anos, 5 casos (29,4%). As faixas extremas, menos de um ano e 

mais de 10 anos, apresentam, cada uma, 2 casos (11,8%).  

 
Figura 16: Tempo de experiência docente 
Fonte: questionário corpo docente 

Na Figura 17, voltamos nossa atenção para a experiência mais específica no 

exercício da docência de disciplinas correlatas à Produção Textual Policial na 

formação de soldados da PMMG. Dos professores respondentes, 8 (47,1%) 

atuaramna formação de Soldados no antigo Centro de Ensino Técnico, atual EFSd, 

ou seja, a atual escola, em fase anterior. 2 (11,8%) responderam possuir experiência 

em outras unidades da PMMG, o que é possível em razão de, em determinadas 

épocas, a formação de soldados não ter sido concentrada na APM. 7 professores 

(41,2%) afirmaram não possuir essa experiência. 
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Figura 17: Experiência na formação de soldados.  
Fonte: questionário corpo docente 

A pergunta cujas respostas estão representadas na Figura 18 busca quantificar a 

experiência prévia apontada na pergunta correspondente à Figura 17. Esse dado 

permite perceber que a experiência em disciplinas correlatas ocorreu em diversas 

ocasiões na maioria dos casos. Os professores que tiveram experiência prévia na 

formação de soldados em disciplinas correlatas trabalharam em dois cursos, 1 

professor (10%); 3 a 5 cursos, 4 professores (40%); e mais de cinco cursos, 4 

professores (40%).  

 
Figura 18: Experiência anterior - cursos. 
Fonte: questionário corpo docente 

Na evolução histórica dos cursos voltados para a formação de soldados da PMMG, 

a disciplinas correlatas à que atualmente se denomina Produção Textual Policial 

receberam denominações diversas. Na pergunta cujas respostas estão 

apresentadas na Figura 19,  nosso objetivo era delinear a experiência anterior por 

disciplinas.  
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Figura 19: Experiência anterior - disciplinas/cursos. 
Fonte: questionário corpo docente 

Os dados demonstram a existência de 25 casos diversos de experiências por 

disciplinas e indicam que há casos de professores que atuaram em mais de uma 

delas. Oito professores (80%) trabalharam na disciplina Técnica de Redação de 

Documentos, 7 (70%) na disciplina Redação de Documentos, 3 (30%) em Produção 

textual, 6 (60%) em Produção Textual Policial e 1 em disciplina com denominação 

diversa. 

Quanto às perguntas do segundo grupo – que se referem à participação do 

professor –, nosso objetivo era verificar se os próprios professores estavam 

conscientes sobre as necessidades que teriam para o trabalhar no CFSd e como 

pretendiam se preparar para isso. Acreditamos que essas informações são 

importantes para permitir conclusões sobre a importância das atividades de 

treinamento do corpo docente. 

Perguntamos aos professores como eles tomaram conhecimento sobre o processo 

de credenciamento. Buscávamos informações que nos permitissem deduzir se 

algum contato prévio com a instituição, por meio de seus canais de comunicação ou 

por meio de seus servidores, poderia representar expectativa de apoio na 

preparação do professor para atuar na disciplina. 

Observamos na Figura 20 que 4 professores (23,5%) tomaram conhecimento do 

processo de credenciamento por meio do site institucional da PMMG; 6 professores 

(35,3%) por meio de divulgação na rede interna de comunicação da PMMG – a 

intranetpm; 3 professores (17,6%) foram informados por professores da mesma 

disciplina; 2 (11,8%) por meio de professores de outras disciplinas; 1 (5,9%) por 

meio de servidor civil ou militar da PMMG que não exerce a função de professor; e 1 

(5,9%) por outro meio. Os dados da Figura 20 permitem concluir que a maior parte 

dos professores foi informada do processo de credenciamento em razão de algum 
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vínculo funcional – que permitiria o acesso à intranetpm – ou com pessoal da 

instituição. O acesso por meio do site institucional e o caso definido como outros não 

eliminam a possibilidade da existência desse vínculo, mas sugerem que a 

informação sobre o credenciamento não foi obtida por meio dele. 

 
 Figura 20: Fontes de informações sobre o credenciamento. 
Fonte: questionário corpo docente 

Perguntamos aos professores se eles procuraram se informar sobre os assuntos 

com os quais deveriam trabalhar em sala de aula com os alunos do CFSd. De 

acordo com os dados da Figura 21, 16 professores (94,1%) responderam que sim, 

enquanto 1 professor (5,9%) respondeu negativamente.  

 
 Figura 21: Informação sobre o Plano da Disciplina. 
Fonte: questionário corpo docente 

A pergunta cujas respostas estão representadas na Figura 22 teve como objetivo 

verificar como os professores pretendiam se preparar para atuar na disciplina. A 

maior parte afirmou que pretendia estudar de maneira autônoma os assuntos do 

Plano, 11 casos (64,7%), 5 professores (29,4%) responderam que pretendiam 

estudar com outros professores e 1 (5,9%) respondeu que o faria de outra forma.  

Os resultados dessa pergunta parecem indicar que grande parte dos professores 

não pretendia contar com outros membros da equipe de professores – dentre os 

quais se inclui a coordenadora – na preparação para a disciplina. Os dados não 

permitem avaliar se esse aspecto se deveu à crença de que o professor deveria 
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incumbir-se ele mesmo do preparo porque que não lhe seria dada nenhuma 

assistência ou porque acreditava que seria favorável recorrer aos colegas da equipe. 

 
Figura 22: Expectativa de preparo para atuar na disciplina 
Fonte: questionário corpo docente 

Antes de concluir este capítulo, é importante destacar a titulação do corpo docente 

que trabalhou efetivamente na disciplina. A Fig. 23 apresenta essa informação que 

contribui para que avaliemos os saberes teóricos – saberes a serem ensinados –  do 

grupo de professores.  

Doutorado 2 

Mestrado 8 

Especialização 8 

Graduação 7 

Total 25 

  Fig. 23: Titulação dos professores  
                      Fonte: Relatório da coordenadora 
 

Os dados obtidos no primeiro e no segundo grupo de perguntas permite confirmar 

que,por um lado, o Edital de credenciamento conduzia à seleção de professores 

com saberes teóricosconfirmados pela titulação – saberes a serem ensinados. Por 

outro lado, ainda não seria suficientepara assegurar que os saberes para ensinar – 

experiência docente e profissional – e os saberes sobre a prática – demonstrados na 

aula expositiva – são suficientes para avaliar as competências esperadas dos 

professores da disciplina Produção Textual Policial. Como discutiremos no próximo 

capítulo, a experiência específica adquirida com o exercício da atividade docente no 

CFSd/2014 e o treinamento específico podem contribuir para o desenvolvimento 

desses saberes.  
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5 Um Evento de Educação Continuada 
 
 
Neste capítulo, apresentamos o caso que acompanhamos na pesquisa. Inicialmente 

abordaremos a concepção do treinamento, em seguida, discorreremos sobre o 

desenvolvimento das atividades. Para tratar dos resultados, abordaremos o ponto de 

vista dos professores e o da coordenadora. As fontes consultadas para a construção 

deste capítulo foram o questionário da coordenadora, os questionários dos 

professores e as entrevistas.  

Antes de apresentar o evento e para facilitar o entendimento sobre os dados que 

serão apresentados, esclarecemos que, dos 30 professores credenciados, 28 foram 

designados para atuar na disciplina. Dois dos professores manifestaram 

impedimento para assumir as turmas em razão de questões  de ordem profissional.  

 

5.1 A concepção 
 
 
As informações sobre a concepção do treinamento foram obtidas no relatório da 

atividade, elaborado pela coordenadora da disciplina, e na entrevista com essa 

mesma professora. Para essa professora, que compusera a banca de 

credenciamento, o processo acarretou uma espécie de renovação no corpo docente, 

uma vez que cooptou professores com experiências diversas, assim como titulação 

considerada relevante – agregando à equipe professores civis e militares que ainda 

não haviam trabalhado com a disciplina. 

Tanto no relatório quanto na entrevista, a coordenadora ressaltou que, apesar dos 

aspectos positivos referentes ao perfil desse corpo docente, a falta de experiência 

na docência da disciplina, tanto por parte de professores civis quanto de professores 

policiais-militares, poderia dificultar o andamento das atividades. No que se refere 

aos professores civis, a dificuldade mais salientada pela coordenadora era a falta de 

acesso aos documentos que constavam do programa e a peculiaridades do uso da 

linguagem no contexto policial-militar, conhecimentos necessários para tratar do 

conteúdo da disciplina com alunos policiais. Quanto aos professores policiais, se por 

um lado a experiência em relação ao uso dos documentos e da linguagem poderiam 

ser facilitadores, a alguns faltava a experiência didática  específica – nesse aspecto, 
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a coordenadora considerava que era necessário que o grupo de professores 

estivesse alinhado no que se refere à metodologia, à concepção teórica e à 

abordagem didática próprias da disciplina.  

Ao ser composta a banca da aula didática, a coordenadora, que identificaremos 

como professora coordenadorapercebeu que os novos professores careciam, em 

sua maior parte, de referencial teórico que lhes permitisse estudar para ministrar 

aula cujo conteúdo estivesse coerente com o uso e a produção do boletim de 

ocorrência. Alguns professores recorreram a poucos trabalhos acadêmicos 

existentes sobre o documento, outros a apostilas produzidas na própria APM para os 

estudos da disciplina e outros a informações da internet. Como resultado, no 

entendimento da coordenadora, o desempenho da maior parte dos professores foi 

considerado positivo, embora existisse a dificuldade do pouco acesso dos 

professores ao conteúdo a ser trabalhado. 

... vimos que seria difícil esperar que os professores que ainda não tinham 
trabalhado com a disciplina dominassem o conteúdo didático...plenamente... 
não é?... simplesmente porque... eles não tinham acesso  a esse conteúdo... 
porque... mesmo as pesquisas de mestrado e de especialização ... as que 
foram localizadas pelos professores... não poderiam ser transpostas 
diretamente para o curso de soldados. Nesse ponto é que a avaliação na 
banca sobre o domínio do conteúdo ficou um pouco prejudicada... nós 
tínhamos que... que avaliar os professores de acordo com as fontes que eles 
utilizaram, se elas eram apropriadas, confiáveis,.... se elas tinham alguma 
consistência... se o professor era capaz de ministrar a aula usando essas 
fontes... com o desempenho didático também, porque buscar fontes também 
faz parte do trabalho do professor. E muitos professores surpreenderam a 
banca porque mostraram que tinham se preparado, tinham procurado fontes 
para estudar sobre o BO e com esse material que encontraram... deram aulas 
interessantes... levaram planos de aula, alguns levaram atividades 
elaboradas por eles mesmos... fizeram slides, deram exemplos... mesmo os 
exemplos encontrados nas apostilas, conversaram com a banca sobre o BO. 
(Professora coordenadora – entrevista). 

 

Essa situação levantou discussões na escola, envolvendo a coordenadora da 

disciplina e a supervisão de ensino, que intermediou o diálogo com o comando23 da 

escola. Dessas discussões surgiu a proposta de treinamento do corpo docente 

credenciado – um total de 30 professores –, com vistas a permitir que esses 

professores, que já haviam demonstrado saberes teóricos e práticos, de acordo com 
                                                        
23Em uma escola de formação profissional policial militar, a designação correspondente ao diretor  é 
comandante. 
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o que foi possível avaliar nas duas fases da seleção, fossem preparados para 

trabalhar o conteúdo do Plano de Disciplina em suas turmas do CFSd. 

Otreinamento, cuja proposta foi analisada e aprovada pela escola, não era de 

participação obrigatória pelos professores. A participação não poderia ser imposta 

porque não havia sido apresentada antecipadamente aos professores que se 

candidataram para trabalhar na disciplina. A responsável pela coordenação e pelo 

desenvolvimento das atividades seria a coordenadora da disciplina com o suporte 

logístico da escola e com o apoio dos professores experientes que se prontificassem 

a colaborar.  

Após consulta sobre o interesse e a disponibilidade dos professores para participar 

da atividade, concluiu-se que a manhã do sábado seria o período mais adequado 

para a realização, pois permitiria que a maior parte dos docentes conciliasse suas 

demais atividades profissionais e acadêmicas. A programação previa a realização 

das atividades teóricas nas salas de aula da escola de Formação de Soldados, e a 

realização de atividade prática no laboratório de informática para tratar da 

elaboração do boletim de ocorrência informatizado.  

Também foi prevista uma visita técnica ao Centro Integrado de Comunicações 

Operacionais (CICOp) da PMMG, setor responsável pelas chamadas de emergência 

e pelo despacho de patrulhas para o atendimento operacional. A visita técnica foi 

agendada para o período da  noite, em um dia útil, uma vez que corresponderia a 

situação mais adequada do ponto de vista do setor visitado. No total, estavam 

planejadas 18 h/a de atividades, com calendário previamente divulgado aos 

professores. Em síntese, o cronograma de atividades é apresentado na Figura24. 

 

Módulo Carga horária Conteúdo Local 

1º 04 h/a 

- Abertura 
- Produção de textos na PMMG: contextualização 
e peculiaridades 
- Redação Oficial 
- Modelo parte 
- Modelo requerimento 

Sala de aula 
EFSd 

2º 04 h/a 

- Documento administrativo: relatório; 
- Documentos disciplinares: Comunicação 
disciplinar, queixa disciplinar, razões escritas de 
defesa, relatório reservado, recurso disciplinar 

Sala de aula 
EFSd 

3º 02 h/a Visita técnica CICOP 

4º 04 h/a 
- BO: aspectos operacionais do sistema 
(módulo REDS) 

Sala de aula 
EFSd 
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5º 04 h/a 
- BO produção textual 
- Fechamento 

Laboratório 
de 
informática 

Total 18 h/a  
Figura 24: Síntese das atividades de treinamento 
Fonte: Planejamento da atividade  

Na próxima seção, apresentaremos a forma como as atividades foram 

desenvolvidas e demonstraremos que o treinamento foi desenvolvido com algumas 

alterações que decorreram de demandas apresentadas pelos próprios professores e 

de circunstâncias práticas referentes à administração da escola. 

 
5.2 O desenvolvimento das atividades 
 
 
A seleção do corpo docente da disciplina Produção Textual Policial foi concluída 

poucos dias antes do início das aulas, o que em grande parte se deve às dimensões 

do processo no qual estavam envolvidos o corpo técnico e administrativo da escola. 

Todos os encontros do treinamento foram desenvolvidos antes que as aulas fossem 

ministradas como CFSd, uma vez que o objetivo do treinamento era contribuir para a 

preparação dos professores.  

A elaboração da apostila da disciplina foi concentrada na coordenadora da 

disciplina, que antecipava aos professores o conteúdo correspondente aos 

encontros. O objetivo era permitir que os professores opinassem sobre o material e 

antecipassem a preparação para utilizá-lo em sala de aula. As versões utilizadas nos 

encontros dos treinamentos eram, em seguida, revisadas e concluídas pela 

coordenadora. Ao final do treinamento, a apostila já estava concluída.  

No primeiro encontro do treinamento, a equipe de professores foi recepcionada pelo 

Chefe do Departamento de Qualidade de Ensino da APM, o que representou, 

segundo contou a coordenadora em sua entrevista, a demonstração de apoio e a 

formalização das boas-vindas aos professores. Na introdução desse primeiro 

encontro, a coordenadora tratou da estrutura da PMMG, dos postos e graduações, 

apresentou em linhas gerais o CFSd, da abordagem metodológica adotada na 

disciplina e tratou de abordar aspectos facilitadores e dificultadores a partir de sua 

experiência como docente. O objetivo dessa abordagem preliminar, de acordo com o 
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relatório, era situar os professores no contexto da disciplina e da instituição policial. 

A dinâmica se seguiu nos demais encontros. 

A sequência das atividades foi mantida, mas as datas de algumas atividades foram 

reagendadas, mediante consenso entre os professores, em razão de coincidirem 

com eventos que poderiam causar transtornos ao grupo, tais como uma partida de 

futebol da Copa do Mundo que se realizava em Belo Horizonte.  

Merece destaque a visita técnica realizada ao CICOp. Como o setor é responsável 

pelo despacho das patrulhas que atendem às ocorrências policiais, a visita propiciou 

aos professores o conhecimento prático sobre as rotinas que resultam na 

elaboração do boletim de ocorrência, documento ao qual dedicariam boa parte de 

suas atenções em sala de aula. Outro aspecto positivo da visita técnica foi contribuir 

para que os professores desenvolvessem conhecimentos práticos que contribuíssem 

para as exemplificações e as discussões em sala de aula. Este último objetivo pode 

ter sido alcançado com as visitas às diversas seções do CICOp, o contato com o 

oficial que coordenava o turno e recepcionou os professores e com a possibilidade 

de conversar e solicitar informações aos policiais de serviço. 

Também em razão da importância do boletim de ocorrência (BO) como assunto de 

estudos da disciplina, foram dedicados dois encontros com essa temática, uma 

delas, realizada no laboratório de informática, para preparar os professores com o 

objetivo de operar o sistema informatizado no qual o documento é produzido, 

denominado módulo do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS). Para isso, os 

professores acessaram o ambiente de treinamento, tal qual fariam seus alunos.  

Os encargos que os professores desempenham em suas demais atividades levaram 

alguns deles a se ausentarem dos encontros previstos, apesar de manifestarem 

interesse nos assuntos tratados. Em razão disso, foram implementados encontros 

alternativos, nas semanas seguintes aos encontros agendados, para atender esses 

professores. A coordenadora relatou que alguns professores participaram das duas 

edições que trataram de temas iguais. Para os encontros alternativos, a 

coordenadora contou com o apoio de dois professores que se incumbiram de 

algumas atividades, evitando que ela participasse necessariamente de todos.  
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Em seu relatório final, a coordenadora avaliou o treinamento como bem-sucedido 

“no sentido de cumprir o programado e de oferecer oportunidade para que os 

professores, especialmente os novos integrantes da equipe, se entrosassem com os 

assuntos previstos no Programa da Disciplina, com a abordagem teórica e com as 

metodologias definidas”24.  

No relatório, a professora listou como aspectos positivos a participação dos novos 

professores, a colaboração dos membros da equipe, a recepção no CICOp e apoio 

logístico recebido. Como aspectos negativos, registrou a ausência total ou mínima 

de alguns professores às atividades.  

Quanto à frequência dos professores, o relatório final contabiliza a presença às 

atividades excluindo a visita ao CICOP, entendida como de caráter complementar. A 

expectativa era de que os professores participantes alcançassem ao menos 75% de 

presença nas atividades. Todos os casos de ausência total registrados no relatório 

da atividade correspondem a professores policiais militares, alguns deles sem 

experiência anterior na docência da disciplina. Esse resultado parece sugerir que 

alguns professores possuidores de conhecimento profissional não reconheceram o 

treinamento como atividade útil ou prioritária para o desenvolvimento de 

competências para atuar na disciplina – nesse caso se enquadraram oito 

professores. Por outro lado, alguns professores experientes, na situação civil e 

militar, participaram com frequência das atividades, o que parece indicar que 

atribuíram ao treinamento a possibilidade de aprimorar sua prática profissional. 

Para permitir uma melhor percepção sobre a impressão que os professores tiveram 

sobre o treinamento e as motivações que os levaram a participar ou se ausentar das 

atividades, analisaremos dados dos questionários e das entrevistas aplicadas ao 

corpo docente. Preliminarmente, é importante novamente esclarecer que 17 

professores responderam ao questionário. Em razão dos cuidados adotados para 

assegurar o sigilo das respostas, não é possível estabelecer relações que conduzam 

a vincular os dados do perfil dos professores e a resposta ou na falta de resposta ao 

questionário.  

 

                                                        
24Fonte: relatório da atividade, apresentado pela coordenadora da disciplina, arquivado na Supervisão 
de Ensino da EFSd. 
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5.3 A visão dos professores 
 
 
Nesta seção, procuramos identificar a opinião dos professores sobre as atividades 

de treinamento para verificar se, no ponto de vistas deles, as atividades contribuíram 

para sua atuação na disciplina com o CFSd/2014.  Como recursos de coleta de 

dados, trabalhamos com dois instrumentos. O primeiro deles foram os questionários, 

respondidos por 17 professores, nas questões organizadas no terceiro grupo de 

perguntas.  

Nesse grupo, as perguntas se referem ao exercício das atividades de docente no 

CFSd e às atividades referentes ao treinamento e preparo dos professores. Em 

razão desses objetivos, incluímos no questionário enviado aos professores questões 

sobre outras atividades destinadas à equipe, ou seja, as reuniões e os encontros 

alternativos. A decisão de tratar também das reuniões decorre de entendermos que 

esses momentos também são importantes na preparação do professor para atuar na 

docência.  

Também para tratar da visão dos professores, recorremos às entrevistas realizadas 

com aqueles professores que trabalharam em outros cursos após o CFSd. Nosso 

objetivo principal com essa coleta foi buscar perceber se as atividades realizadas 

poderiam, na visão dos professores, ter contribuído para o desenvolvimento de 

competências profissionais e refletido nas experiências posteriores. 

Acreditamos que os dois instrumentos de coleta são importantes para que 

encontremos informações sobre o desenvolvimento de competências referentes aos 

saberes práticos – saberes sobre a prática e saberes da prática apontados por Altet 

(2001). 

Inicialmente trataremos dos resultados obtidos pelos questionários. A primeira 

pergunta feita aos professores se refere à opinião deles sobre a primeira atividade 

do treinamento, o módulo 1, em que houve a apresentação da disciplina, a 

contextualização e as peculiaridades do ensino e foram tratados de temas 

introdutórios, conforme relatório da coordenadora. Também conforme o mesmo 

relatório, o encontro foi dedicado à apresentação de aspectos gerais da instituição 

PMMG e à abordagem metodológica adotada na disciplina, aspectos que facilitam 

ou dificultam a atividade, como já tratamos nesta seção. O objetivo dessa 
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abordagem preliminar era situar os professores no contexto da disciplina e da 

instituição policial. 

Mais adiante nesta mesma seção, voltaremos à discussão mais geral dos 

resultados, positivos e negativos. Antes disso, apenas apresentaremos os resultados 

numéricos. Um aspecto que deve ser destacado antes disso é que na maioria dos 

casos verificamos apenas 15 respostas apesar de 17 professores terem respondido 

o questionário.  

 Na Figura 25, observamos que apenas 15 professores responderam a questão e 

que grande parte deles avaliou positivamente as atividades desenvolvidas no 

primeiro módulo. Oito professores (47,1%) avaliaram como excelente, 4 (23,5%) 

como muito bom e 2 (11,8%) como bom. Apenas um professor (5,9%) avaliou a 

atividade como desnecessária por considerar que ela não acrescentou nenhum 

resultado relevante à prática docente da disciplina. 

 
Figura 25: Opinião dos professores – treinamento/módulo 1 
Fonte: questionário corpo docente 

As opiniões dos professores sobre o segundo e o terceiro módulos foram 

categorizadas em apenas uma pergunta. O motivo dessa escolha foi porque havia 

similaridade entre os conteúdos e a dinâmica das atividades, que eram destinadas a 

discutir documentos administrativos e disciplinares. Os resultados estão 

apresentados na Figura 26 em que observamos que 1 professor (5.9%) avaliou 

negativamente, ou seja, classificou que a atividade era desnecessária, e  3 (17,6%) 

não participaram. Os outros professores avaliaram positivamente, dos quais 8 

(47,1%) classificaram como excelente, 1 (5,9%) como muito bom e 2 (11,8%) como 

bom.  
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 Figura 26: Opinião dos professores – treinamento/módulos 2 e 3 
Fonte: questionário corpo docente 

Conforme Figura 27, 6 professores (35,3%) não participaram da visita técnica ao 

CICOp. Do total de respondentes, 1 professor (5,9%) avaliou a atividade como 

desnecessária. Os demais avaliaram positivamente. Destes, 4 (23,5%) avaliaram 

como excelente, 3 (17,6%) avaliaram como muito boa e 1 (5,9%) como boa. 

  

 
Figura 27: Opinião dos professores – treinamento/visita técnica 
Fonte: questionário corpo docente 

A atividade cujas respostas estão demonstradas na Figura 28 se refere ao terceiro 

módulo do treinamento, que foi dedicado a tratar do sistema informatizado no qual 

os policiais militares elaboram o boletim de ocorrência, o módulo REDS.Dos 

respondentes, 3 (17,6%) não participaram da atividade. Os demais avaliaram de 

forma positiva, dos quais 8 (47,6%) classificaram como excelente, 3 (17,6%) como 

muito boa e 1 (5,9%) como boa. 

 
Figura 28: Opinião dos professores – treinamento/módulo REDS 
Fonte: questionário corpo docente 
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No último módulo do treinamento, o assunto tratado foi “aspectos textuais da 

produção do boletim de ocorrência” (Figura 29). Dois professores (11,8%) afirmaram 

não ter participado dessa atividade e 1 (5,9%) avaliou como desnecessária. Os 

demais avaliaram de forma positiva: 7 (41,2%) como excelente, 3 (17,6%) como 

muito boa e 2 (11,8%) como muito boa.  

 
Figura 29: Opinião dos professores – treinamento/BO 
Fonte: questionário corpo docente 

A partir da Figura 30, os resultados se referem a perguntas sobre as três reuniões 

convocadas pela coordenadora da disciplina. Para encontrar informações sobre os 

assuntos tratados e sobre a realização das reuniões, consultamos os relatórios 

produzidos pela coordenadora, os quais estão arquivados na Supervisão de Ensino 

da EFSd. Consultamos também os e-mails expedidos pela coordenadora para todos 

os professores com a síntese dos assuntos tratados após as reuniões. Esse recurso 

era utilizado para que os professores ausentes fossem informados sobre os 

assuntos discutidos e sobre as decisões.  

A primeira reunião de professores foi realizada no dia 14/07/2014 e foi convocada 

para tratar dos seguintes assuntos: padronização de procedimentos para as aulas; 

movimentos e demais orientações para a execução dos conteúdos das Unidades III 

a V. No relatório da reunião, está registrado que 16 professores compareceram, 

incluindo a coordenadora. Não é possível estabelecer relação direta entre os 

professores presentes e os que responderam o questionário porque este último não 

registra a identificação dos respondentes.  

Dos 15 professores que responderam à pergunta do questionário sobre a primeira 

reunião, todos avaliaram a atividade positivamente, dos quais 6 (35,3%) 
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classificaram como excelente, 7 (41,2%) como muito boa e 2 (11,8%) como boa. Os 

resultados estão representados na Figura 30. 

 

 
 Figura 30: Opinião dos professores – primeira reunião 
Fonte: questionário corpo docente 

A segunda reunião de professores ocorreu em 28/07/2014, contou com a presença 

de 12 professores e teve como tema a padronização de procedimentos para 

correção dos trabalhos da disciplina. De acordo com o relatório da reunião, foram 

discutidos as temáticas dos trabalhos, os critérios para correção e os procedimentos 

que a equipe de professores deveria adotar. Nessa mesma reunião, ficou 

estabelecido que a correção dos trabalhos seria realizada por duplas de professores, 

compostas por um professor experiente na disciplina e por um que trabalhava pela 

primeira vez.  

Consta no relatório da reunião que  “Com o objetivo de tornar a produção textual 

mais proveitosa e eficiente, os professores trabalharão em duplas, de maneira que 

cada trabalho seja corrigido por dois docentes (o titular da turma e o seu par definido 

previamente)”, mas que o professor titular seria o encarregado de encerrar as notas 

das turmas sob sua responsabilidade, considerando as marcações feitas por seu 

par. Trataremos dessa dinâmica mais adiante quando discutirmos algumas 

manifestações dos professores sobre a docência no CFSd. 

Os resultados apresentados na Figura 31 mostram que 4 professores (23,5%) não 

responderam a pergunta. Os demais avaliaram de forma positiva, dos quais 3 

(17,6%) consideraram excelente, 5 (29,4%) muito boa e 3 (16,6%) boa.  
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Figura 31: Opinião dos professores – segunda reunião 
Fonte: questionário corpo docente 

A terceira reunião de professores foi realizada no dia 11 de setembro de 2014, data 

em que as atividades da disciplina já estavam encerrando porque a prova final já 

tinha sido aplicada. Segundo o relatório de reunião, a atividade foi convocada para 

que os professores realizassem a avaliação da disciplina. Está registrado no 

relatório que professores ausentes haviam encaminhado sugestões sobre o assunto 

e que essas sugestões foram comentadas na reunião. Nesta pesquisa, destacamos 

os registros da reunião que podem estar mais relacionados com a atuação direta 

dos professores e que podem ter algum relacionamento com as atividades de 

treinamento. Não trataremos de aspectos mais práticos da administração do curso 

pela escola.  

De acordo com o relatório, foi discutida a síntese dos resultados que os alunos 

obtiveram nos trabalhos da disciplina;da análise feita,observaram-sepoucos desvios 

que deveriam ser evitados em outros cursos. Consta ainda no relatório que os 

professores consideraram como aspectos positivos a organização da escola, o 

atendimento do corpo administrativo, das equipes de coordenação de turmas, da 

Supervisão de Ensino, dos controladores de QTE, da SMAE, do Pedagogo  e da 

coordenação da disciplina. Também foram  considerados positivos a postura dos 

alunos, o interesse dos alunos e a correção dos trabalhos por duplas de professores, 

que “constituiu mais um instrumento de respaldo para que os docentes se 

posicionassem perante os alunos por ocasião das mostras de trabalho”, de acordo 

com  o relatório da 3ª reunião.  Como aspectos a serem aprimorados estão aspectos 

mais práticos como  evitar a realização de aulas em dias seguidos e evitar a 

interrupção da sequência das aulas em razão de eventos externos.  
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Sobre a terceira reunião, 2 professores (11,8%) responderam que não participaram 

e os demais professores avaliaram positivamente, dos quais 5 (29,4%) consideraram 

positiva, 6 (29,4%) consideraram muito boa e 2 (11,8%) consideraram boa (Figura 

32). 

 
Figura 32: Opinião dos professores – terceira reunião 
 Fonte: questionário corpo docente 

Os encontros alternativos foram realizados pela coordenadora da disciplina com os 

professores que não puderam participar das atividades previstas. Foram realizados 

com a presença da coordenadora e, em alguns casos, com outros professores que 

possuíam conhecimento sobre os assuntos específicos. Exemplo disso foi o 

encontro alternativo sobre o BO, que ficou sob responsabilidade de um dos 

professores que trabalha com a análise desse texto. A atividade alternativa foi 

previamente discutida entre a coordenadora e o professor, conforme registros de e-

mails.  

 
 Figura 33: Opinião dos professores – encontros alternativos  
Fonte: questionário corpo docente 
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Conforme mostra a Figura 32, 14 professores se manifestaram sobre os encontros 

alternativos, dos quais 4 (23,5%) consideraram excelente, 47,1% consideraram 

muito bom e 2 (11,8%) consideraram bom. 

Outro instrumento de coleta de informações sobre as atividades de treinamento foi a 

entrevista. Realizamos entrevistas com seis dos sete professores que participaram 

de novo credenciamento após atuar no CFSd 2014 – o que decorreu do 

credenciamento realizado em 2013. O novo credenciamento, realizado em 2014, se 

referia à disciplina Produção Textual Policial. Como o objetivo da entrevista era 

verificar a contribuição do treinamento para o aperfeiçoamento do professor, era 

importante categorizar os professores de acordo com sua experiência prévia, 

quando era o caso. Do grupo de entrevistados, excluímos a coordenadora da 

disciplina. Em razão disso, os professores entrevistados foram organizados em três 

grupos para os quais foram formuladas as perguntas que apresentaremos a seguir. 

O primeiro grupo de professores corresponde àqueles que: ainda não haviam 

ministrado aulas da disciplina Produção Textual Policial; participaram do 

credenciamento realizado em 2013 para atuar no CFSd 2014; participaram de novo 

credenciamento de docentes realizado em 2014; e continuaram ministrando aulas da 

disciplina, ainda que para outros cursos. Para facilitar a retomada das informações, 

as entrevistas foram enumeradas por ordem de realização, denominando-as pela 

ordem – professor entrevistado 1, professor entrevistado 2 e assim por diante. A 

sequência de numeração não tem relação com os grupos de professores.  

Para os dois professores que se enquadraram nesse grupo, perguntamos: a) O 

treinamento contribuiu de alguma forma para a sua atuação como docente da 

disciplina Produção Textual Policial para o CFSd? Explique.;b) O treinamento atingiu 

os objetivos propostos?; c) Quais foram as dificuldades e os facilitadores 

encontrados no treinamento?; d) O treinamento contribuiu de alguma forma para a 

sua participação em nova banca de credenciamento? Explique.; e) O treinamento 

contribuiu de alguma forma para a sua atuação como docente na disciplina 

Produção Textual Policial em outro curso da PMMG? Explique. 

Os dois professores entrevistados manifestaram que o treinamento contribuiu para 

sua atuação como docente, para a participação em outras bancas; para a sua 

atuação em outros cursos e também atingiu os objetivos propostos. Um desses 
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professores destacou que, embora já tivesse conhecimento da Língua Portuguesa e 

da sua normalização, isso “não tem nada a ver com o universo de gêneros textuais 

que circulam aqui dentro da PM, muito menos eu saberia dizer quais são os gêneros 

que os alunos iriam aprender no curso” (Professor entrevistado 3). O mesmo 

professor afirmou ter sido “muito mais fácil” ministrar a aula na segunda banca de 

credenciamento, depois de ter participado do treinamento e de ter lecionado a 

disciplina. Esse mesmo professor foi enfático em dizer que sem a experiência 

anterior não conseguiria ministrar aula no curso que assumiu posteriormente.  

Na fala do segundo professor entrevistado no primeiro grupo, destacamos que o 

treinamento permitiu esclarecer “onde se pretendia chegar no final do curso” 

(Professor entrevistado 4). Esse professor também destacou os benefícios 

decorrentes da troca de experiência entre os professores propiciada pelo 

treinamento e que essa atividade deveria ser aproveitada em outros cursos. Quanto 

às contribuições do treinamento para a participação na outra banca e em outra 

atividade como professor, afirmou que sim.  

O segundo grupo de professores foi formado por aqueles que: ainda não haviam 

ministrado aulas da disciplina Produção Textual Policial; participaram do 

credenciamento realizado em 2013 para atuar no CFSd 2014; participaram de novo 

credenciamento de docentes realizado em 2014. Esses professores não haviam 

voltado a ministrar aulas após a atuação no CFSd. Quatro professores se 

enquadraram nesse grupo, mas apenas 3 participaram das entrevistas, pois não foi 

possível conciliar o horário para a realização da entrevista com o quarto professor. 

Para os professores que se enquadraram nesse grupo, perguntamos: a) O 

treinamento contribuiu de alguma forma para a sua atuação como docente da 

disciplina Produção Textual Policial para o CFSd? Explique.; b) O treinamento 

atingiu os objetivos propostos?; c) Quais foram as dificuldades e os facilitadores 

encontrados no treinamento?; d) O treinamento contribuiu de alguma forma para a 

sua participação em nova banca de credenciamento? Explique.  

Os três professores entrevistados neste grupo afirmaram que o treinamento 

contribuiu para suas funções como docentes e que atingiu seus objetivos. Um dos 

professores destacou que já tinha conhecimentos gerais sobre alguns documentos, 

mas “como iríamos trabalhar com gêneros específicos da PMMG foi fundamental 
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para que eu tomasse conhecimento e pudesse me sentir segura” (Professor 

entrevistado 2). Quanto às contribuições para uma segunda banca, esse mesmo 

professor respondeu que o treinamento foi fundamental para sua avaliação na 

segunda banca.  

Outro professor desse mesmo grupo destacou que o treinamento foi importante para 

que o professor passasse a ter “real noção de como o trabalho se organiza e qual é 

a função daquela disciplina que ele vai ministrar” (Professor entrevistado 5), e 

quanto ao treinamento, respondeu: “não existe sala de aula sem um bom 

treinamento” (Professor entrevistado 5). 

O Professor entrevistado 6 destacou o fato da PMMG ter uma “comunicação 

particularizada” e por isso o treinamento foi importante para facilitar o diálogo dos 

professores com os alunos. Esse mesmo professor respondeu que se preparou 

sozinho para participar da primeira banca, mas “quando eu passei pelo treinamento, 

a dimensão que eu tenho hoje de um REDS de um suporte eletrônico, da elaboração 

de um BO, é completamente diferenciada porque eu tive a oportunidade de ter um 

conhecimento maior” (Professor entrevistado 6). 

O último grupo de perguntas foi aplicado a apenas um professor que se enquadrou 

nos critérios: ser professor experiente; ter participado do credenciamento realizado 

em 2013 para atuar no CFSd 2014; ter participado do credenciamento realizado em 

2014. Somente um professor se enquadrou nesse caso. Para ele, fizemos as 

seguintes perguntas: Sendo um professor com experiência na docência da disciplina 

Produção Textual Policial para os cursos da PMMG, o treinamento contribuiu de 

alguma forma para a sua atuação no CFSd/2014?;b) O treinamento atingiu os 

objetivos propostos?; c) Quais foram as dificuldades e os facilitadores encontrados 

no treinamento?; d) O treinamento contribuiu de alguma forma para a sua 

participação em nova banca de credenciamento? Explique.  

Esse professor respondeu que o professor precisa conhecer e aprimorar-se em 

relação à prática da docência na disciplina, estar atento às modificações de alguns 

quesitos que interessam à disciplina. O professor também afirmou que o fato de 

terem conversado muito sobre o boletim de ocorrência no treinamento contribuiu 

para seu desempenho por ocasião de uma segunda banca sobre o mesmo assunto.  
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Como conclusão parcial, podemos dizer que os professores avaliaram positivamente 

as atividades de treinamento. Os professores que participaram de nova banca 

atribuem ao treinamento uma influência positiva do treinamento.  

 
5.4 A perspectiva da coordenadora 
 

Além de analisar os relatórios elaborados pela professora que coordenou o 

treinamento e a disciplina, também analisamos os e-mails trocados pela equipe – os 

quais recebemos por meio de cópia desde o início do processo. Além disso, também 

entrevistamos essa mesma professora, a quem fizemos as perguntas: a) Que 

motivos determinaram a idealização do treinamento para o corpo docente da 

disciplina Produção Textual Policial?; b) Como se deu o planejamento do 

treinamento?; c) Quais as dificuldades e os facilitadores encontrados?; d) O 

treinamento atingiu os objetivos propostos?Já tratamos das questões que se referem 

à idealização e o planejamento do treinamento. Nesta seção, discutiremos os 

aspectos referentes à perspectiva da coordenadora quanto às duas últimas 

perguntas.  

Um aspecto destacado pela coordenadora foi a possibilidade de os professores se 

conhecerem no treinamento. Também foi destacado o fato de a própria professora 

ter a oportunidade de conhecer os professores com quem ainda não tinha 

trabalhado. Respondeu que havia expectativas em ralação à participação dos 

professores porque eles foram consultados previamente, mas se surpreendeu com a 

assiduidade e com o interesse de parte do grupo. Segundo a coordenadora, os 

professores que participaram não apresentaram obstáculos em relação aos 

agendamentos e,quanto às mudanças de datas que decorreram de motivos 

administrativos, foram solucionadas com os encontros alternativos.  

A coordenadora afirmou que esperava que os professores que atuavam pela 

primeira vez tivessem mais interesse pelo treinamento, mas se surpreendeu com a 

presença de alguns professores experientes que participaram e contribuíram com a 

atividade. Porém, observou que alguns professores que ainda não haviam 

trabalhado na disciplina estiveram totalmente ausentes ou participaram poucas 

vezes. Como a coordenadora afirmou na entrevista, como esses professores não 
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manifestaram o motivo da baixa participação, não podemos afirmar que ela decorre 

do desinteresse ou da segurança em relação aos assuntos, mas sua fala sugere que 

alguns professores experientes tenham julgado que a atividade não seria dedicada a 

eles. 

...o objetivo do treinamento não era só apresentar os gêneros para os 
professores ... era também discutir a metodologia, destacar problemas que 
encontramos no uso real dos documentos para que os professores ficassem 
tranquilos para lidar com isso em sala de aula... isso é muito importante para 
quem já usa os documentos... falamos disso lá no primeiro encontro de 
professores... às vezes o professor mais experiente mostra que não está tão 
atento para esses problemas. (Professora coordenadora – entrevista). 

 

A coordenadora destacou que o contato com os professores gerou algumas 

modificações na proposta inicial do treinamento, como a criação de encontros 

alternativos. Também em razão do contato com os professores foi planejada a 

estratégia de correção de trabalhos em dupla porque tinha o objetivo de conciliar os 

conhecimentos de dois professores. Porém, a coordenadora disse que essa medida 

acabou ocasionando um aspecto negativo porque alguns professores que não 

haviam participado do treinamento nem da reunião se manifestaram posteriormente 

contra ela. Esses professores teriam entendido que o objetivo da correção de 

trabalhos em duplas seria conciliar professores civis e militares. Para a 

coordenadora, o objetivo era que um professor novato trabalhasse com um mais 

experiente, o que não significaria que o novato não tivesse nada a contribuir, pois  

alguns professores experientes mostraram muita atenção em relação ao que 
foi discutido no treinamento e alertaram seus colegas de dupla, isso eles 
mesmos disseram... porque os novos professores tinham menos receio de 
mostrar dúvidas, alguns deles acabaram, em alguns casos até chamando a 
atenção de colegas experientes sobre pontos que eles não tinham 
considerado... também sobre aspectos da norma culta, pois alguns novos 
professores trabalham mais com a gramática... a maior parte elogiou.. 
(Professora coordenadora – entrevista). 

Na sua entrevista, a coordenadora manifestou que o treinamento contribui para 

alinhar os procedimentos, o que não está só relacionado ao uso da linguagem no 

meio militar, mas também à identificação de vícios à abordagem dos problemas mais 

comuns. Para ela, esses aspectos não são solucionados somente com o estudo dos 

documentos, mas com a definição da abordagem didática que pode se modificar.  
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... não tem a ver com professores civis ou militares, mas poder ter a ver com a 
experiência e com o alinhamento para tratar da disciplina... estamos evoluindo 
há alguns anos no sentido... por exemplo... de não tratar os documentos 
como modelos, como estruturas... e também... de não estudar somente 
aspectos da norma gramatical fora do contexto... o professor tem que 
acompanhar isso, senão andamos para trás. O caso do BO é muito bom... 
porque no ano de 2014 mudamos a nossa abordagem.. que... ela já vinha 
sendo modificada... mas no CFSd 2014 aplicamos nova metodologia e novos 
recursos... e isso, essa metodologia nova... foi tratada nos treinamentos. 
Então era assunto novo para todos os professores, inclusive para a 
coordenadora... os professores discutiram, alguns deram sugestões na hora, 
alguns por e-mail... foi muito proveitoso.  

A realização de encontros alternativos para a coordenadora representa aspectos 

positivos e negativos. Positivos porque demonstrou que os professores estavam 

interessados, buscando encontrar dias e horários para conciliar o treinamento com 

demandas inesperadas, às vezes profissionais. Mas a realização dos encontros 

alternativos gerouum esforço que poderia ser evitado caso o treinamento fosse 

planejado com mais antecedência – a concepção do treinamento e a divulgação aos 

professores ocorreram pouco antes do início das atividades.  

Na avaliação da coordenadora, o treinamento atingiu os objetivos propostos. A 

professora fez uma ressalva no sentido de que isso somente pôde ser afirmado 

porque a participação dos professores foi facultativa – nesse sentido, os objetivos 

foram atingidos para o grupo de professores que se propôs a participar das 

atividades.  

 

5.5  Análise do evento de educação continuada 
 
 
No capítulo 4 deste trabalho, procuramos estabelecer relações entre as 

competências requeridas no processo de credenciamento de professores e as 

competências previstas por Altet (2001). Consideramos que as competências 

relacionadas aos saberes da prática não poderiam ser avaliadas no processo 

seletivo porque são provenientes da prática bem-sucedida e estão condicionados à 

aplicação dos saberes. Por esse motivo, consideramos que somente poderíamos 

avaliar o conjunto de competências dos professores após sua atuação na disciplina 

que estudamos.  
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Escolhemos avaliar o evento de educação continuada sob a perspectiva dos 

professores envolvidos, inclusive a coordenadora, para verificar se o treinamento 

contribuiu para o exercício da atividade e para atuações posteriores – como a 

participação em nova banca ou em outras experiências com a disciplina.  

Os questionários e as entrevistas permitiram verificar os efeitos que o treinamento 

teve no desenvolvimento de competência pelos professores. Os questionários 

mostraram que parte dos professores ainda não tinham conhecimento sobre os 

conteúdos a serem trabalhados em sala de aula ou mesmo sobre a forma como a 

equipe de professores faria isso. Dessa forma, o treinamento, embora não previsto 

inicialmente, cumpriu a tarefa de alinhar os procedimentos que os professores 

adotariam com suas turmas. 

Também de acordo com as informações das entrevistas e dos questionários, 

podemos dizer que os professores participantes avaliaram o treinamento de forma 

positiva, o que nos permite deduzir que o treinamento teve efeitos positivos em sua 

atuação profissional.  

O evento que tratamos nesta pesquisa foi a primeira experiência de educação 

continuada de professores da disciplina Produção Textual Policial para o CFSd. Tal 

experiência teve os seguintes aspectos positivos: ser aprovada pela administração 

da escola e dar oportunidade para que os professores se preparassem para as 

aulas. Aparentemente a carga horária do treinamento foi compatível porque permitiu 

que os assuntos previstos no Plano da Disciplina fossem tratados no tempo 

determinado. 

O treinamento também foi positivo por permitir que professores que ainda não 

haviam trabalhado com a disciplina, e alguns nem na PMMG, desenvolvessem 

competências próprias dos saberes práticos e teóricos que decorrem do 

conhecimento e da aplicação prática dos conteúdos no exercício da atividade 

profissional. Nesse sentido, o treinamento parece acrescentar componentes 

específicos no quadro de saberes que tomamos como referência para análise.  

Quanto aos saberes teóricos, saberes a serem ensinados, acreditamos que o 

treinamento agregou um novo componente, qual seja a formalização atestável de 

atualização nos conteúdos didáticos próprios da disciplina – conhecimentos que não 
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são próprios dos cursos de formação inicial de professores em razão de somente 

serem construídos no ambiente policial-militar. Esse componente se enquadra no 

critério cultura/geral atualização do edital e, exceto nos  casos específicos em que o 

professor se interessa individualmente por desenvolver pesquisa na área, somente 

poderia ser obtido em um curso desenvolvido pela própria PMMG, voltado para o 

corpo docente da disciplina.  

Quanto aos saberes teóricos, saberes para ensinar, o efetivo exercício da atividade 

de docente da disciplina acrescentou um componente não avaliado diretamente no 

processo de credenciamento – a experiência docente na disciplina Produção Textual 

Policial. Quanto a esse componente, é importante destacar que ele não se refere 

somente às atividades desenvolvidas em sala de aula, mas ao conjunto de tarefas 

nas quais o docente se envolve em razão de fazer parte de uma equipe de 

professores responsável por desenvolver uma disciplina – a participação de 

reuniões, o contato com os demais membros da equipe, o relacionamento com a 

administração, etc. São saberes que poderiam até mesmo ser avaliados 

conjuntamente com outros instrumentos que registram a atuação do professor como 

membro do corpo docente: os registros administrativos que tratam da assiduidade e 

do atendimento às demandas apresentadas pela escola; a presença às reuniões da 

disciplina e do corpo docente em geral, as contribuições para a elaboração de 

planos, provas e trabalhos quando solicitado, dentre outros. 

Quanto aos saberes práticos, saberes da prática, que havíamos considerado como 

não observáveis no processo de credenciamento, acreditamos que podem ser 

analisados pelos instrumentos utilizados nesta pesquisa como resultado do 

treinamento e da entrada em exercício das atividades de professor da disciplina. 

Nesse sentido, acreditamos que uma avaliação final da disciplina, a exemplo do que 

foi realizado na terceira reunião de professores, junto aos outros instrumentos que 

podem ser desenvolvidos pela escola, pode contribuir para manter o 

acompanhamento sobre a competência do corpo docente.  

Em razão disso, acreditamos que, com os dados obtidos na pesquisa, podemos 

completar o quadro no qual buscamos corresponder os saberes de Altet (2001) com 

as competências gerais dos professores da disciplina Produção Textual Policial do 

CFSd/2014, conforme Figura 34. Uma ressalva deve ser feita para a análise da 
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figura, e corresponde ao fato de os dados terem sido obtidos da parcela de 

professores que efetivamente participou do treinamento, nas etapas 

correspondentes ao desenvolvimento das atividades. 

No que se refere à disciplina Produção Textual Policial, todos os professores 

preenchem um requisito que tem sido considerado problemático no ensino 

profissional, ou seja, todos possuem a licenciatura. Tal como observamos na revisão 

bibliográfica, apesar de no ensino profissional os saberes próprios da área serem 

valorizados, deve haver investimento para que o professor possua a capacitação 

docente que viabilize sua ação crítica e adequada no contexto da sala de aula. 

Nesse sentido, na disciplina analisada, todos atendem à formação básica tratada 

nos estudos de Machado (2008). Considerando a capacitação de professores para 

atuar na área de linguagem, acreditamos que o treinamento também está de acordo 

com o que estabelecem Magalhães (2001) e D´Água e Feldman (2012) – no que se 

refere ao investimento no professor já formado para trabalhar com disciplinas 

específicas – por meio da identificação da modalidade apropriada a cada contexto. 

  
Saberes 

(Altet, 2001) 

Saberes 
(Correspondência no edital) 

Item Etapa do processo 

Saberes 
teóricos 

Saberes a  

serem ensinados 

Titulação 1ª 

Cultura geral/atualização 
1ª 

Treinamento 

Saberes  

para ensinar 

Experiência docente 1ª 

Experiência docente na disciplina  Exercício da atividade 

Experiência profissional 1ª 

 

Saberes 
práticos 

Saberes  

sobre a prática 
Aula expositiva 2ª 

Saberes  

da prática 

Preparação para atuar Treinamento 

Atuação no CFSd Exercício atividade 
Figura 34: Correspondência de saberes ( Altet (2001) e perfil geral de professores. 
Fonte: elaborado pelo autor com base na Tipologia de saberes de Altet (2001) e dados da 
pesquisa. Altet, M. (2001). As competências do professor profissional: entre conhecimentos, 
esquemas de ação e adaptação, saber analisar. In L. Paquay, P. Perrenoud, M. Altet, & E. Charlier. 
Formando professores profissionais: Quais estratégias? Quais competências? (2a ed., F. Murad, & E. 
Gruman,  Trads., p. 29). Porto Alegre: Artmed.  
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O treinamento da equipe de professores subsidia o preenchimento da formação 

tecnológica, ou seja, a capacitação pedagógica para atuar em disciplinas específicas 

(MEC 2004; Machado, 2008; Moura, 2008). É importante destacar que o treinamento 

do qual tratamos neste trabalho foi desenvolvido, como já destacamos, com 

professores cuja formação inicial lhes conferiu conhecimentos teóricos a respeito da 

prática de ensinar.  

No caso prático, o treinamento propiciou o desenvolvimento de competências para 

atuar na área específica – com o necessário conhecimento do conteúdo didático e 

da metodologia própria da disciplina. Nenhum desses dois conhecimentos poderiam 

ter sido obtidos exclusivamente com a titulação, com experiência docente ou mesmo 

com a experiência profissional na instituição.  No questionário respondido pelos 

professores, encontramos uma resposta aberta que, de certa forma, contribui para 

reforçar esse entendimento: 

O que pude perceber que havia vários professores inexperientes e o curso foi 
oferecido não para um aprofundamento de conhecimento, mas sim um 
nivelamento para aqueles sem experiência alguma. Nossa prova poderia ter 
tido questão aberta para melhor avaliar o aluno e não foi possível pelo 
número de professores e pelas pessoas que não estavam preparadas para 
lidar com o conteúdo. Não basta apenas ser graduado em letras para 
ministrar tal disciplina, tem que conhecer a polícia e suas regras. A realidade 
militar é outra.(Resposta ao questionário). grifo nosso. 

 

A manifestação acima, por um lado, parece sugerir que o professor estabeleceu 

distinção entre professores experientes e novatos e sua necessidade de participar 

do credenciamento. Nesse entendimento, o treinamento se destinaria a uma 

categoria de professores “não preparados”. Mas a manifestação nos permite 

levantar questionamentos sobre o que se entende por “estar preparado”. 

Defendemos neste trabalho que essa condição decorre de um conjunto de saberes 

que ajuda a construir a competência dos professores. Portanto, não poder ser 

considerada apenas por um dos aspectos, mas por um conjunto de saberes práticos 

e teóricos, alguns formalizados e outros construídos ao longo da atuação docente.  

Por esse motivo assinalamos, na citação anterior, a afirmação de que “não basta 

apenas ser graduado em letras para ministrar tal disciplina, tem que conhecer a 
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polícia e suas regras”. Como vimos, o Edital de credenciamento previu a 

demonstração de alguns saberes que vão além da graduação, inclusive, no critério 

titulação, a pontuação para a demonstração de continuidade dos estudos formais: 

especialização, mestrado e doutorado. Além disso, considerou a experiência 

profissional e docente dos professores e buscou avaliar a prática por meio da aula 

expositiva realizada na segunda fase do processo.  

Saberes decorrentes da prática bem sucedida, da elaboração teórica e prática que 

permitem ao professor mobilizar metodologia e recursos didáticos para o exercício 

da disciplina parecem ir além disso, mas podem ser obtidos com estudos específicos 

e com a experiência prática. Isso foi, ao que nos parece, propiciado pelo treinamento 

de professores e pelo investimento desses em aplicar adequadamente os 

conhecimentos.  É por esse motivo que pesquisadores interessados pela atividade 

docente no ensino profissional não desconsideram o conhecimento profissional, mas 

advogam a necessidade do desenvolvimento de competência didática específica.  

Finalmente, como defendem D´Água e Feldman (2012), consideramos que o papel 

da equipe gestora da escola é importante na busca por soluções dos problemas que 

se referem à capacitação dos professores que atuam no ensino profissional. No 

caso em questão, a equipe gestora apoiou e ofereceu suporte logístico para a 

realização do treinamento. Nesse sentido, a experiência bem-sucedida pode ser 

avaliada para fomentar novas atividades de treinamento, adequadas às 

necessidades de diversas disciplinas, com planejamento e certificação que permitam 

a educação continuada de professores e a manutenção dos registros que subsidiem 

novas seleções do corpo docente.  
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6 Conclusões 
 

Como tratamos no início deste trabalho, a educação é um processo contínuo e 

necessário para a evolução do homem. O professor, como um profissional 

importante no processo de educação, não pode abrir mão de buscar constantemente 

a atualização que lhe permita contribuir para a formação de sujeitos críticos e 

capazes de agir positivamente no mundo. No ensino profissional, a atualização do 

professor está, em grande parte, condicionada ao contato com conhecimentos 

próprios do fazer do profissional a ser formado e por isso somente pode ser 

propiciado pela instituição promotora do evento educativo. O reconhecimento da 

necessidade de manter-se atualizado e alinhado com os saberes do seu exercício 

profissional é,certamente, um importante sinalizador de uma competência própria do 

professor contemporâneo.  

Neste trabalho, analisamos uma experiência inovadora de capacitação de 

professores para o ensino profissional voltado para a formação de soldados da 

PMMG. O treinamento permitiu o desenvolvimento de competências por meio do 

processo de educação continuada que tanto professores participantes quanto este 

pesquisador consideraram como adequado aos objetivos propostos. 

Como limitações desta pesquisa, destacamos dois fatos que procuraremos 

esclarecer brevemente. O primeiro deles foi o fato de a observação estar limitada a 

apenas uma das disciplinas do CFSd/2014. Esse fato decorre de, tratando-se de 

uma experiência inédita, o evento de capacitação não ter se estendido a outras 

disciplinas.  Quanto a esse aspecto acreditamos que, em razão dos resultados 

positivos, confirmados pela presente pesquisa, há fundamento para que eventos 

semelhantes sejam desenvolvidos com o corpo docente de outras disciplinas.  

O segundo fato refere-se à não participação da totalidade de professores no 

fornecimento de dados que propiciaram a análise da sua perspectiva sobre o 

treinamento, especialmente no que se refere ao questionário. Apesar de 

acreditarmos que o número de questionários respondidos tenha sido representativo 

(corresponde a 68% dos professores), acreditamos que a omissão de algumas 

impressõespoderia ter nos privado de acessar dados que pudessem contribuir para 

o planejamento de outras atividades semelhantes.  
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No desenvolvimento da pesquisa surgiram algumas questões paralelas, as quais 

podem servir como objeto de análise em pesquisas posteriores, tais como: 

- análise da medida em que a apuração da experiência docente em futuros 

processos de seleção de professores deve se dar a partir do olhar para disciplinas 

afins à pretendida e não exclusivamente a partir do nível de ensino; 

- discussão sobre a questão da experiência profissional como critério de avaliação 

de saberes e competências em confronto com o reconhecimento de saberes 

institucional; 

- reflexões sobre a avaliação permanente de professores como instrumento de 

avaliação de saberes em um contexto em que os professores não são efetivos, 

como é o caso da PMMG; 

- identificação de práticas de educação continuada de professores para o ensino 

profissional na PMMG nas diversas disciplinas curriculares; 

- desenvolvimento de outros instrumentos que propiciem a avaliação dos processos 

de educação continuada de professores.  

No ensino profissional, a formação de professores é uma preocupação constante, 

uma vez que a formação inicial poucas vezes propiciará o material humano 

desejável para atuar nessa modalidade. A mobilização dos gestores para propiciar a 

educação continuada do corpo docente tem sido observada, mais recentemente, em 

diversas instituições de ensino.  A atividade neste trabalho mostra que a 

implementação é viável na PMMG. 
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APÊNDICES 

 
Belo Horizonte, 11 de março de 2015. 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 

Sou aluno do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo 

e estou realizando uma pesquisa intitulada “Educação continuada de professores 

para o ensino profissional e tecnológico: desenvolvimento das competências 

requeridas dos discentes da Escola de Formação de Soldados da Polícia Militar de 

Minas Gerais”, sob a orientação da Prof. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães. 

 

Para proceder à pesquisa, faz-se necessária uma pesquisa de campo com 

coordenadores e professores do Curso de Formação de Soldados, aos quais será 

aplicado um questionário. Para tanto, gostaria de contar com sua colaboração, 

autorizando-me a divulgar o nome da Escola de Formação de Soldados.  

 

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários (lincolnfalco@yahoo.com.br) ou por 

telefone:(31) 9983-5177. 

 

A identificação dos respondentes não é obrigatória e os dados considerados 

confidenciais não serão divulgados.  

 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Lincoln Ignácio Pereira 
Mestrando Profissional em Administração  
Fundação Pedro Leopoldo 
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA – COORDENADORA 

 

1) Que motivos determinaram a idealização do treinamento para o corpo 

docente da disciplina Produção Textual Policial? 

2) Como se deu o planejamento do treinamento? 

3) Quais as dificuldades e os facilitadores encontrados? 

4) O treinamento atingiu os objetivos propostos? 
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APÊNDICE 3 – QUESTIONÁRIO PROFESSORES 

 

Questionário para os  informantes do primeiro grupo (professores) 

Caro professor: 

O presente questionário faz parte de um projeto de dissertação,  desenvolvido junto 

ao Programa de Mestrado em Administração das Faculdades Integradas de Pedro 

Leopoldo, para obtenção do grau de Mestre em Administração. 

Você está sendo convidado a contribuir com a pesquisa em virtude da sua atuação 

como integrante do corpo docente da disciplina Produção Textual Policial para o 

Curso de Formação de Soldados. 

Dessa forma, ao responder as questões que se seguem, você contribuirá para o 

bom andamento da pesquisa e, pelo que se pretende como resultado final, para o 

aprimoramento das atividades de seleção e capacitação do corpo docente da 

PMMG. 

Este questionário é estruturado em quatro partes: 

1. informações preliminares sobre o docente; 

2. informações sobre o processo seletivo; 

3. informações sobre o exercício da atividade docente no CFSd; 

4. impressões gerais sobre a docência na EFSd. 

Muito obrigado! 

Lincoln Ignácio Pereira 
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1. Informações do docente – formação e experiência profissional 

1.1 Qual é a modalidade da sua graduação na área de Letras? 

(      ) Licenciatura (      ) Bacharelado 

(      ) Licenciatura e bacharelado (      ) Outra: Citar: 

 

1.2 Caso sua graduação seja na modalidade bacharelado, qual é a habilitação? 

(      ) Linguística (      ) Literatura 

(      ) Tradução (      ) Edição de textos 

(      ) Outra. Citar: 

 

1.3 Qual é a sua formação acadêmica? 

- Considere o curso de maior nível concluído. 

(      ) Pós-doutorado (      ) Doutorado 

(      ) Mestrado (      ) Especialização 

(      ) Especialização (      ) Graduação 

 

1.4 O curso que você indicou na resposta anterior se classifica na grande área de 

Letras e Linguística? 

(      ) Sim (      ) Não 

 

1.5 Atualmente você é aluno regular de algum dos cursos especificados abaixo? 

- Assinale tantos quantos necessários 

(      ) Pós-doutorado (      ) Doutorado 

(      ) Mestrado (      ) Especialização 

(      ) Especialização (      ) Graduação 

 

1.6 O curso que você indicou na resposta anterior se classifica na grande área de 

Letras e Linguística? 

(      ) Sim (      ) Não 
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1.7 Assinale outras funções que você ocupa além das de docente da PMMG. 

Assinale todas as opções necessárias.  

(      ) Professor em outra instituição de ensino superior 

(      ) Professor em outra instituição de ensino médio ou técnico 

(      ) Pesquisador em instituição de ensino superior 

(      ) Oficial superior da PMMG (   ) Ativa (  ) Reserva 

(      ) Oficial intermediário da PMMG (   ) Ativa (  ) Reserva 

(      ) Oficial subalterno da PMMG (   ) Ativa (  ) Reserva 

(      ) Praça da PMMG (   ) Ativa (  ) Reserva 

(      ) Funcionário civil da PMMG (   ) Ativa (  ) Reserva 

(      ) Servidor de outro órgão público da 

esfera estadual em MG 

(   ) Ativa (  ) Apos. 

(      ) Servidor de órgão público da 

esfera federal ou municipal 

(   ) Ativa (  ) Apos. 

(      ) Outra. Citar:   

 

1.8 Antes do CFSd/2014, você já havia exercido a atividade de docência em 

disciplina(s) relacionada(s) com o ensino de produção textual em outra instituição de 

ensino? 

(      ) Sim. Em outra escola de ensino superior da própria APM. 

(      ) Sim. Em outra escola de ensino técnico da própria APM. 

(      ) Sim. No Colégio Tiradentes da PMMG. 

(      ) Sim. Em escola de ensino técnico da própria APM ou da PMMG. 

(      ) Sim. Em escola de ensino técnico externa à APM ou à PMMG. 

(      ) Não. 

 

1.9 Se respondeu afirmativamente à questão anterior, informe o tempo que você já 

exerceu a atividade em outra instituição. 

(      ) Menos de um ano (      ) Entre 5 e 0 anos  

(      ) Entre 1 e 5 anos (      ) Mais de 10 anos 
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1.10 Antes do CFSd/2014, você já havia exercido a atividade de docência em 

disciplina(s) relacionada(s) com o ensino de produção textual em cursos voltados 

para a formação de soldados da PMMG? 

(      ) Sim. No antigo Centro de Ensino Técnico. 

(      ) Sim. Em outras Unidades da PMMG. 

(      ) Não. 

 

1.11 Se respondeu afirmativamente à questão anterior, informe a quantidade de 

cursos nos quais você já exerceu a atividade. 

(      ) Em apenas um curso. (      ) Em dois cursos distintos. 

(      ) Entre 1 e 5 cursos. (      ) Em mais de 5 cursos. 

 

1.12 Se respondeu afirmativamente à questão 1.7, qual o nome da última disciplina 

que você ministrou em curso voltado para a formação de soldados da PMMG? 

(      ) Técnica de Redação de Documentos 

(      ) Redação de Documentos 

(      ) Produção Textual 

(      )  Produção Textual Policial 

 

2. Informações sobre o processo para credenciamento de professores 

2.1 Como você tomou conhecimento sobre o processo de credenciamento de 

professores para o CFSd/2014: 

(      ) Por meio de divulgação no site institucional da PMMG. 

(      ) Por meio de divulgação na intranet da PMMG. 

(      ) Por meio de professor (civil ou militar) da disciplina em que atuo na 

PMMG. 

(      ) Por meio de professor (civil ou militar) de outra disciplina da PMMG. 

(      ) Por meio de militar ou servidor civil da PMMG que não exerce atividade 

de docência na instituição 

(      ) Outro. Especificar: 
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2.2 Antes de se submeter ao processo de credenciamento, você procurou informar-

se sobre os assuntos que comporiam o Plano da Disciplina? 

(      ) Sim. (      ) Não. 

2.3 Caso tenha respondido afirmativamente à questão anterior, como pretendeu 

preparar-se para exercer a atividade? 

(      ) Estudando, de maneira autônoma, os assuntos do Plano. 

(      ) Estudando, com outros professores, os assuntos do Plano. 

(      ) Outro. Especifique: 

3. Informações sobre o exercício da atividade docente no CFSd 

3.1  Após aprovado no processo seletivo, você foi informado sobre atividades que 

visavam à preparação do professor para atuar na disciplina?  

      Assinale as atividades que foram disponibilizadas para você como membro do 

corpo docente. 

(      ) Treinamento de professores 

(      ) Reuniões de professores 

(      ) Encontros alternativos com o coordenador da disciplina 

(      ) Outro. Citar: 

(      ) Não. 

3.2  Indique as atividades das quais você participou durante a realização da 

disciplina.  

     - Considere apenas eventos dos quais tenha participado integralmente, assim 

entendida a presença integral dos eventos (não considere eventos dos quais 

necessitou retirar-se antes da metade do tempo programado). 

    - Para os eventos de treinamento, considere apenas a participação em um evento, 

ainda que um mesmo tópico tenha sido executado mais de uma vez.  

(      ) Treinamento de professores: contextualização, redação oficial, 

modelos parte e requerimento 

(      ) Treinamento de professores: relatório; documentos disciplinares 
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(      ) Treinamento de professores: visita ao CICOP 

(      ) Treinamento de professores: módulo REDS 

(      ) Treinamento de professores: aspectos textuais do BO 

(      ) Primeira reunião de professores 

(      ) Segunda reunião de professores 

(      ) Terceira reunião de professores 

(      ) Encontros alternativos com o coordenador ou com professor indicado 

por ele  

(      ) Outro. Citar: 

(      ) Não. 
 

 

3.3 Assinale os fatores que determinaram sua participação nas atividades listadas 

na questão anterior. 

     Marque tantas opções quantas julgar adequadas. 

(      ) Necessidade de conhecer os assuntos a serem trabalhados em sala de 

aula. 

(      ) Necessidade de aprimorar conhecimentos sobre os assuntos a serem 

trabalhados em sala de aula. 

(      ) Necessidade de conhecer a metodologia proposta para o 

desenvolvimento da disciplina. 

(      ) Necessidade de aprimorar conhecimentos sobre a metodologia 

proposta para o desenvolvimento da disciplina. 

(      ) Interesse em manter relacionamento com os demais membros da 

equipe. 

(      ) Imposição da EFSd. 

(      ) Imposição do coordenador da disciplina. 

(      ) Outro: Especificar: 

 

3.4 Indique os fatores que determinaram sua ausência em uma ou mais atividades 

descritas na questão 3.2 

     Marque tantas opções quantas julgar adequadas. 

(      ) Segurança quanto os assuntos a serem trabalhados na disciplina. 

(      ) Segurança quanto à metodologia proposta para o desenvolvimento da 

disciplina. 
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(      ) Conflito de horários com outras atividades profissionais. 

(      ) Conflito de horários com atividades de ordem pessoal. 

(      ) Outro. Especificar: 

 

3.5  Qual é sua avaliação quanto às seguintes atividades voltadas para o 

treinamento e para a preparação dos professores. (explicar a gradação) 

 1 2 3 4 5 

Treinamento de professores: contextualização, 

redação oficial, modelos parte e requerimento 

     

Treinamento de professores: relatório; documentos 

disciplinares 

     

Treinamento de professores: visita ao CICOP      

Treinamento de professores: módulo REDS      

Treinamento de professores: aspectos textuais do BO      

Primeira reunião de professores      

Segunda reunião de professores      

Terceira reunião de professores      

Encontros alternativos com o coordenador ou com 

professor indicado por ele  

     

 

1 - Desnecessário  

2 - Ruim  

3 - Bom 

4 - Muito bom 

5 - Excelente  

6 - Não participou   

 


