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Resumo  
 
 
 

A sociedade requer, a cada dia, uma polícia mais competente para atender suas 
necessidades de segurança pública. Diante disso, a Academia de Polícia Militar 
consonante ao pensamento social dedica-se, continuamente, a desenvolver 
competência profissional nos militares que forma a cada ano. Esta pesquisa teve 
como objetivo analisar a percepção dos egressos do Curso de Formação de 
Soldados sobre o desenvolvimento das suas competências profissionais. Essa 
análise foi fundamentada em uma pesquisa de caráter descritivo com abordagem 
quantitativa,cujos dados foram coletados por meio de um questionário com 77 
perguntas, respondido por 726 militares formados na Escola de Formação de 
Soldados da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, no ano de 2014, os quais 
estão distribuídos nos diversos municípios do Estado. Os resultados demonstraram 
que os militares avaliam que os conteúdos ministrados a eles durante o seu 
processo formativo promoveram o desenvolvimento adequado das competências 
profissionais requeridas nas atividades operacionais em que estão envolvidos.  
 
Palavras-chave : Polícia Militar, competência, Educação profissional, segurança 
pública. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
 
 
Currently, our society demands a more capable law-enforcement personnel so they 
can have their security needs granted. Thus, the Police Academy puts a myriad of 
effort year after year in their courses aiming to graduate officials with better 
professional competencies. This paper intended to assess the graduates' perception 
about their professional competencies, which were taught in the Police Academy, 
and made use of quantitative research methods. All the data were collected in a 77 
question questionnaire, which was answered by 726 police people recently 
graduated in the 2014 Soldiers Training Course, who now a day’s patrol several 
municipalities in the Minas Gerais state. The answers stated that, in the graduates' 
point of view, the subjects taught to the mat the Police Academy were pivotal to 
foment their professional competencies and to ensure a due performance of their 
operational duties.   
 
Keywords: Military Police, Competence, Jurisdiction, Professional education, Public 
security. 
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1 Introdução 

 

O mundo contemporâneo tem passado por profundas transformações na área do 

trabalho e da prestação de serviços, tanto em termos quantitativos quanto 

qualitativos; por isso, reestruturações e adequações têm acontecido rotineiramente 

no âmbito das empresas com a finalidade de buscar excelência nos serviços por 

elas prestados. Essas mudanças têm sido impulsionadas, em grande parte, pelo 

fenômeno da globalização e pela rapidez com que novas tecnologias de informação 

surgem na sociedade. Com isso, as esferas de trabalho se veem, automaticamente, 

obrigadas a aperfeiçoarem seus profissionais mais antigos e também a formarem os 

novos integrantes mais ajustados a essa realidade de mercado. Sendo assim, 

especialização flexível na gestão do conhecimento e da competência são rumos 

necessários ao profissional de hoje. 

A amplitude dos diversos questionamentos e dos anseios da sociedade em todo o 

mundo, relacionados ao aumento da criminalidade, remete à insegurança, à 

desvalorização da vida e ao senso comum de que há impunidade. Isso vem 

causando um ambiente de cerceamento de direitos e de liberdades dos cidadãos 

que evidencia uma preocupação de um dos grandes estudiosos que desenvolveu, à 

época, a teoria das necessidades, Maslow (1975). Dentre vários aspectos abordados 

por ele, já ponderava, na teoria das relações humanas, a preocupação com a 

segurança do indivíduo. O referido autor, baseado em seus estudos, afirmava que, 

sem considerar as necessidades fisiológicas, a segurança era a maior necessidade 

do ser humano. Seguindo o pensamento de Maslow, pode-se inferir que a 

necessidade de segurança apontada por ele é aplicável à segurança pública atual, 

considerando que hoje a idealização da segurança do indivíduo necessitada 

manutenção da paz social através das políticas públicas. 

No Brasil, esse aspecto não é diferente. Com a crescente onda de violência, 

atestada pelos altos índices de crimes, a população sente-se insegura. Segundo 

Fuentes (2014), o Brasil é 11º país mais inseguro do mundo, necessitando que a 

polícia, a força pacificadora do Estado e monopolizadora do emprego de força, tenha 

conhecimentos, habilidades e atitudes capazes de moldar o seu perfil profissional, 



13 
 

gerando competências capazes de atender o anseio da sociedade por segurança 

pública. 

De acordo com os ensinos de Marques (2003), as atribuições da Polícia Militar de 

Minas Gerais (PMMG) são discricionárias, suas tarefas não podem ser prefixadas 

em fórmulas rígidas, deve ser dado a ela um amplo campo de liberdade de ação, 

limitado apenas pelas sanções aos atos ilegais que seus agentes praticarem, sob 

pena de se ter um inquérito contraditório por investigações fracassadas. É nesse 

débil limiar entre a discricionariedade e a lei que ocorrem os abusos. 

Conforme considera Lopes Jr. (2006), a polícia é o símbolo mais visível de controle 

da criminalidade, ela dispõe de poder discricionário, o qual determina as condutas 

que serão investigadas. Essa área de ação está, muitas vezes, no tênue limite entre 

o lícito e o ilícito, porque a discricionariedade quebra a idealização de igualdade 

jurídica.  Por isso, a incompetência de alguns integrantes da polícia é um problema 

que aparece muito na mídia, sendo evidenciada por diversas notícias de ações 

desastrosas, as quais refletem negativamente nas decisões da autoridade 

competente e que prejudicam o trabalho investigatório desta e, consequentemente, 

demonstra falta de capacitação e competência dos agentes envolvidos.  

Acerca da competência e formação de policiais, o relatório do Programa Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (PNEDH, 2007) aponta que a formação policial é 

uma das questões que precisa ser considerada no enfrentamento dos problemas 

relacionados à segurança pública, já que, nos questionamentos sobre o 

desempenho das polícias, costuma-se relacionar mau desempenho com despreparo 

que, por sua vez, é relacionado à má formação do policial (Kant, 2007). As 

considerações sobre essa associação entre mau desempenho, despreparo e má 

formação contribuíram para que, nos planos e projetos governamentais, fosse dado 

destaque à formação policial, e isso se deu por dois motivos: primeiro em razão da 

debilidade e o atraso técnico-científico do ensino nas academias policiais, seguindo 

a formação hierarquizada do Exército e por técnicas jurídico-positivistas e 

militaristas, frente às exigências e a complexidade dos fenômenos sociais que são 

colocados para as organizações policiais; segundo, porque o ensino nas academias 

de polícia se norteia por valores e ideologia que diferem de uma concepção de 

polícia que se pense como instrumento de cidadania e como protagonista na 
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construção de uma cultura de paz e defesa dos direitos humanos. Neste contexto, 

em 2004, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, no debate sobre a formação 

da cidadania afirma que: 

As nossas polícias são ineficazes para o combate ao crime comum, 
despreparadas para enfrentar o crime organizado e são violentas, arbitrárias, 
incapazes de assegurar aos cidadãos seus direitos mais fundamentais. Ainda 
estamos longe de ver concretizada uma polícia técnica, investigativa e 
eficiente para combater a especialização crescente dos crimes. (PNEDH, 
2003, p. 35). 

Considerando as análises críticas e reflexões de Zarifian (1996) a respeito de 

competência, em que o autor trata das transformações no âmbito cognitivo aplicadas 

à esfera do trabalho industrial, ressalta-se que as atividades tornaram-se mais 

dinâmicas com a evolução da tecnologia, uma vez que as transformações têm 

ocorrido deforma veloz e transitória. A partir dessas considerações abordadas por 

Zarifian sobre o mundo do trabalho, nota-se que há conexão entre as ideias do autor 

com a atividade policial-militar quando se trata da competência no preparo dos 

policiais para combater o crime, principalmente diante do aumento do número de 

ocorrências e de intervenções policiais, e da acrescência na diversificação e 

complexidade dos modus operandi dos criminosos. Pode-se dizer que o autor alude 

ao que está além da cognição e das atitudes relacionadas ao trabalho, baseando-se 

na ideia de que, em um ambiente dinâmico e competitivo, não é possível considerar 

o trabalho como um conjunto de tarefas ou atividades previsíveis e estáticas. Para o 

autor em pauta, competência significa assumir responsabilidades diante de 

situações complexas associadas à contínua reflexão acerca do trabalho, permitindo 

ao profissional lidar com eventos inusitados, surpreendentes e únicos.   

Para alcançar seus objetivos – formar profissionais competentes – a escola deverá 

criar condições para que o aluno desenvolva suas competências por meio de 

currículos que favoreçam a reflexão sobre o “fazer” e o “saber fazer” competentes. 

Nessa linha de pensamento, Sparrow e Bognanno (1994), ao falar do 

desenvolvimento de competência, fazem referência a um repertório de atitudes que 

possibilitam ao profissional adaptar-se rapidamente a um ambiente cada vez menos 

estável e ter uma orientação para a inovação e a aprendizagem permanente. 

Segundo esses autores, competências representam atitudes identificadas como 

relevantes para a obtenção de alto desempenho em um trabalho específico ao longo 
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de uma carreira profissional, como o que ocorre na função policial-militar. A 

condução adequada desse processo favorecerá o desenvolvimento crescente da 

autonomia nas ações e nos processos de tomada de decisões. 

Le Boterf (2003), ao discutir o conceito de competência, afirma que o profissional 

não pode mais definir sua identidade referindo-se unicamente ao “saber-fazer” de 

um ofício. Ele deve mobilizar o conjunto dos recursos de sua personalidade, a fim de 

encontrar uma solução para o problema que precisa ser resolvido. O profissional se 

compromete a tudo fazer para resolver um problema ou reagir a uma situação, 

ouseja, ele assume o compromisso e a responsabilidade de buscar uma solução que 

pode estar além daquilo para o que foi habilitado, contudo encontrará as respostas 

de acordo com as competências por ele desenvolvidas quando buscou se preparar 

para essas situações. 

A Instituição Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com 240 anos de existência, 

vinculada ao Sistema de Defesa Social de Minas Gerais, é responsável pela 

prestação de segurança pública de forma ostensiva, conforme previsto no artigo 144 

da Constituição Federal. Essa Instituição, ao atuar nas escolas de formação e 

aperfeiçoamento policial-militar, tem um papel relevante na busca pelo 

desenvolvimento e qualificação dos seus integrantes.  

Consciente desse papel, conforme previsto na Matriz Curricular Nacional- SENASP, 

que é o referencial teórico-metodológico para orientar as Ações Formativas dos 

Profissionais da Área de Segurança Pública, a PMMG, através da Academia de 

Polícia Militar,a qual coordena os cursos que formam seus profissionais em todo o 

Estado, busca oferecer formação e treinamento contínuo ao policial militar, a fim de 

atingir seu objetivo que é, em última instância, atuar com competência para garantir 

a segurança da sociedade. Entretanto, as Unidades diversas do serviço policial-

militar também precisam acompanhar o desenvolvimento dos seus integrantes, 

fazendo monitoramento da prática do serviço que está sendo disponibilizado para a 

sociedade, principalmente no que tange à formação do policial. 

A flexibilização da Matriz torna-se fato quando solidificada e reconfigurada pelas 

decisões regionais e locais sobre currículo, como também pela programação 

formativa formulada pelas Instituições de Ensino, podendo inclusive se estender a 

parcerias com universidades. 
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Os princípios da MCN (2014, p.37) são preceitos que fundamentam a concepção 

das Ações Formativas para os profissionais da área de Segurança Pública. Para 

efeito didático, eles estão classificados em três grandes grupos:  

- Ético – os princípios contidos neste grupo enfatizam a relação existente 
entre as Ações Formativas e a transversalidade dos Direitos Humanos, 
contribuindo para orientar as ações dos profissionais da área de Segurança 
Pública num Estado Democrático de Direito.  

- Educacional – os princípios contidos neste grupo apresentam as linhas 
gerais sobre as quais estarão fundamentadas as Ações Formativas dos 
Profissionais da Área de Segurança Pública.  

- Didático-pedagógico – os princípios deste grupo orientam as ações e 
atividades referentes aos processos de planejamento, execução e avaliação 
utilizados nas Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança 
Pública. 

Diante disso, é importante ressaltar que as competências expostas na MCN (anexo 

A)não esgotam a possibilidade de ampliação de outras que venham atender as 

peculiaridades das instituições de ensino de segurança pública e que auxiliem no 

desenho dos currículos e na seleção de disciplinas que venham atender às 

especificidades de cada cargo profissional. A respeito disso, MCN (2002, p. 7) 

declara que: 

Se há diferenças sociais e culturais marcantes que determinam diferentes 
necessidades de aprendizagem, há também as que são comuns a todos: a de 
um policial de qualquer lugar do Brasil ter o direito, o dever e a possibilidade 
de aprender o que é apontado nos eixos articuladores, nas áreas temáticas, 
nas capacidades gerais e competências específicas apresentadas na Matriz 
Curricular e que constituirão a base dos currículos dos cursos em nível 
nacional. Assim, o estabelecimento da MCN, ao mesmo tempo em que 
contribui para a construção da unidade, busca garantir o respeito à 
diversidade que é marca cultural do país, por meio de adaptações que 
integrem as diferentes dimensões da prática de ensino em direção à 
formação profissional pretendida. 

 

Assim, observa-se que a criação e a evolução da MCN representam também a 

evolução dos policiais militares em todas as áreas do conhecimento e 

desenvolvimento das competências. A Matriz Curricular, portanto, direciona o 

alinhamento na formação policial em conformidade com a necessidade do contexto 

atual. 
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Para promover um trabalho pautado no compromisso e responsabilidade e 

disponibilizar um serviço de qualidade e relevância, é de suma importância que o 

policial militar seja qualificado para a função e que, por meio dos conhecimentos 

adquiridos, possa demonstrar e desenvolver competência para deliberar, de forma 

pragmática, quando for necessário intervir em ocorrências policiais. 

Na PMMG, os objetivos institucionais, o escopo ideológico das escolas, bem como a 

visão de futuro da organização em buscar a excelência na prestação de serviço de 

segurança pública, incluindo o desenvolvimento do seu potencial humano, devem 

estar alinhados com as políticas institucionais, as quais estão previstas nas 

Diretrizes da Educação de Polícia Militar (DEPM). 

É com esse entendimento que o policial militar deverá buscar aprimorar todos os 

seus conhecimentos, entendendo que apenas o fazer cotidiano e repetitivo não o 

qualifica para toda atividade na sua carreira. Percebe-se que toda a experiência 

vivenciada poderá contribuir para o aprendizado, levando à revisão de 

posicionamentos e reflexões, ações e reações. Além disso, novas experiências 

frequentemente levam à revisão de conceitos, ao amadurecimento e correções 

necessárias para desenvolver competências. 

Buscando analisar as propostas de formação do policial militar e de seu alinhamento 

com o desenvolvimento das competências profissionais relativas ao exercício das 

funções exigidas desse profissional, propõe-se a seguinte questão de pesquisa: qual 

a percepção dos egressos sobre a influência do Curso de Formação de Soldados no 

desenvolvimento das competências requeridas dos policiais militares nas atividades 

operacionais da PMMG?  

Quanto aos objetivos desta pesquisa, eles podem ser assim definidos: 

Objetivo geral: 

• analisar a percepção dos egressos sobre a influência no 

desenvolvimento das competências requeridas nas atividades 

operacionais propiciado pelo Curso de Formação de Soldados da 

PMMG.  
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Objetivos específicos: 

• caracterizar o Curso de Formação de Soldados; 

• identificar as competências operativas da Matriz Curricular Nacional 

para o CFSd; 

• identificar o nível de desenvolvimento das competência contempladas 

pelo curso na ótica dos egressos; 

• identificar possíveis desafios relacionados ao Curso de Formação de 

Soldados. 

Como o fim de coletar dados para este trabalho, utilizando-se uma ferramenta de 

pesquisa do Google, foi desenvolvido um questionário, o qual tem por finalidade 

avaliar as competências adquiridas no Curso Superior de Tecnologia em Atividade 

de Policia Ostensiva CSTAPO/CFSd, bem como a aplicabilidade dos conteúdos nas 

atividades de práticas policiais, de modo a obter informações que possam auxiliar na 

melhoria do processo ensino e aprendizagem da Educação Profissional do Policial 

Militar. O questionário criado compõe-se de dois blocos: o primeiro avalia o 

desenvolvimento de competências nas 16 disciplinas (questão 1 a 16) do CFSd, e o 

segundo compõe-se de questões gerais sobre o curso (questão 17). (Apêndice A) 

A justificativa para a presente investigação está associada, inicialmente, ao 

importante papel do policial militar na garantia da ordem e da tranquilidade 

necessárias para que o Estado avance, contando com profissionais preparados para 

intervir com competência em quaisquer situações. Torna-se importante desenvolver 

estudos que avaliem o desempenho do profissional em segurança pública, conforme 

suas competências são empregadas, no dia a dia, a serviço da sociedade. Nesse 

segmento, a importância do estudo sobre competências profissionais no curso de 

formação do policial militar traz diversas vantagens para a Instituição, como, por 

exemplo, o aumento da satisfação, motivação e produtividade no ambiente de 

trabalho. 

Percebe-se também que há uma lacuna na discussão teórica sobre o tema aplicado 

às atividades policiais-militares. Por isso, torna-se necessário desenvolver 

conhecimentos por meio de novas pesquisas. Além disso, o pesquisador, educador 
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em ciências militares, vive experiências em que percebe a necessidade de estudos 

mais aprofundados sobre o desenvolvimento de competências profissionais no 

âmbito da educação profissional, especialmente na formação de policiais militares.  

Para melhor compreensão do tema, esta pesquisa foi dividida em quatro seções: na 

primeira seção, foram apresentados a contextualização do problema, a questão 

norteadora e os objetivos, geral e específico, finalizando com a justificativa da 

presente pesquisa. A segunda seção apresenta o referencial teórico que deu 

sustentação à pesquisa: trata da importância da gestão das competências, bem 

como a sua evolução, interligando-a à atividade policial-militar. Finaliza-se o 

Referencial Teórico com base nas teorias do desenvolvimento das competências 

dos profissionais de Guy Le Boterf e Philippe Zarifian, mostrando o modelo 

combinatório que propõe novo panorama das competências, dependendo de uma 

tríplice responsabilidade: da própria pessoa, do gerenciamento do trabalho e do 

sistema de formação, ressaltando-se que essa abordagem francesa dirige-se aos 

gestores e formadores de profissionais de todas as áreas que desejam envolver-se 

na construção do profissionalismo futuro. A terceira seção apresenta a metodologia 

adotada na pesquisa. Segue-se a quarta seção que apresenta a análise dos 

resultados da pesquisa e as considerações finais sobre o trabalho que se encerra 

com as referências, os anexos e os apêndices. 
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2 Referencial teórico  

Neste capítulo, serão apresentados os conceitos relativos à competência, à sua 

gestão, e à importância da gestão do conhecimento para competência: o modelo de 

gestão do conhecimento. 

2.1 Conceito de competência  

A expressão competência era antigamente associada à linguagem jurídica com 

intenção no julgamento de determinadas questões. Ao longo do tempo, o conceito 

passou a qualificar o indivíduo por meio de suas capacidades no desempenho das 

funções no trabalho (Brandão & Guimarães, 1999). Em seguida, a palavra 

competência passou a ser foco de estudos de diversos autores na área de gestão.  

A noção deste tema foi muito modificada e valorizada nos últimos tempos.  Fleury e 

Fleury (2000) citam que essa definição modificou-se, principalmente, após os efeitos 

dos processos de reestruturação produtiva, das constantes modificações ocorridas 

em relação às situações econômicas, organizacionais e mercadológicas, e às 

sensíveis alterações sofridas no mercado trabalhista que, com toda 

imprevisibilidade, são resultantes principalmente do processo de globalização.  

Segundo o dicionário Aurélio, competência é: “capacidade para resolver qualquer 

assunto, aptidão, idoneidade” e “capacidade legal para julgar pleito”. Praticamente 

todos os conceitos apontam as capacidades do indivíduo para a execução das 

tarefas, o conhecimento adequado para o desenvolvimento de determinado assunto, 

enfim, o saber fazer e agir que são característicos de cada pessoa. 

No mundo moderno, o conceito de competência refere-se à capacidade do 

profissional assumir iniciativas, realizar além das atividades preestabelecidas, ter 

habilidade para compreender e dominar situações novas no trabalho, com 

responsabilidade, e obter o reconhecimento disto, conforme definição de Zarifian 

(1994). 

Zarifian (1999) afirma que, a competência é a inteligência aplicada para situações 

que se sustentam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam com mais 

força à medida que aumenta a complexidade das situações. Com esta perspectiva, 
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não estabelece um limite para a aptidão apreendida pelo indivíduo que se adéquam 

em conformidade com as alterações de cada circunstância.  

A competência é fundamentada na prática, na vivência de situações que obriga o 

indivíduo a criar soluções, tomar decisões e agir dentro de ambientes instáveis. A 

relevância da qualificação e desenvolvimento de competências equivale a ser 

reconhecida como adequada, o que vai além de simplesmente possuir saberes, pois 

a competência revela ação. (Le Boterf, 2003).  

Ainda Le Boterf (1995) conceituou competência como o ponto central da soma de 

três eixos caracterizados pelo indivíduo com sua história de vida e socialização, 

formação educacional e, por último, sua experiência profissional. Por sua vez, 

Zarifian (1996), ao definir competência, baseia-se na premissa de que, em ambiente 

dinâmico e competitivo, não é possível considerar o trabalho como um conjunto de 

tarefas ou atividades pré-definidas e estáticas. Magalhães et al (1997) definiram o 

termo competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e experiências 

que possibilitam a um profissional desenvolver uma dada função em um tempo 

determinado, objetivando alcançar um fim específico. Dutra, Hipólito e Silva (1998), 

por sua vez, definem competência como a capacidade de uma pessoa produzir 

resultados dentro dos objetivos organizacionais. 

Brandão (1999) afirma que as competências transpassam o conjunto de 

qualificações que dispõe uma pessoa, afinal, há que se considerar também o 

resultado ou efeito do desenvolvimento de tais qualificações no ambiente de 

trabalho.  Fleury e Fleury (2000) buscaram, de forma mais ampla, descrever o 

conceito de competência, pois, para eles, o saber envolve ações responsáveis e que 

são reconhecidas. Ainda, segundo eles, isso gera mobilização, integração e 

transferência de conhecimentos, recursos e habilidades, a qual aditará valores às 

organizações, à sociedade e ao indivíduo. Bittencourt (2001) considerou alguns 

aspectos fundamentais da competência que são relacionados pelos indivíduos 

durante as atividades de trabalho: a formação, a capacitação, a ação, a articulação 

de recursos, os resultados, o questionamento, o auto desenvolvimento e a interação.  

Associado às ideias de competência, Zarifian (2003) ainda relaciona 

responsabilidade à ética profissional e destaca que assumir tal atitude é demonstrar 

preocupação com os outros. O autor enfatiza que essa iniciativa se 
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complementa,tornando-se fundamental na definição de competências. Ou seja, o 

que se pratica é devido à preocupação com os outros nas iniciativas tomadas, por se 

responsabilizar por elas. Para o mesmo autor, competência também significa 

assumir responsabilidades frente a situações de trabalho complexas, o que permite 

ao profissional lidar com eventos inéditos, surpreendentes e de natureza singular. 

Por isso, a crescente competitividade do meio empresarial e a própria complexidade 

das atividades de negócio colabora para que o profissional tenha iniciativas para 

responder aos novos desafios. Isso dentro da capacidade do indivíduo em lidar com 

questões inéditas, com base em seu conhecimento técnico e práticas já 

experimentadas ou observadas. Daí a necessidade de competência. 

2.1.1 Conhecimento habilidade e atitude: breves con siderações  

Considerando a gestão do conhecimento para desenvolvimento de competências, 

serão apresentados os conceitos e valores tangenciais essenciais do conhecimento, 

habilidade e competência, tratados no meio acadêmico e empresarial como CHA. 

Uma nova abordagem que ganhou força após a virada do milênio para avaliação 

profissional, segundo Brandão e Guimarães (2001), é a intitulada CHA – 

conhecimento, habilidade e atitude. De acordo com os autores, Durand construiu em 

1998 um conceito de competência baseado em três dimensões: conhecimentos, 

habilidades e atitudes, englobando questões técnicas além da cognição e atitudes 

relacionadas ao trabalho.  

Assim, competência se relaciona ao conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessários à realização de um trabalho.  A junção das iniciais – CHA – é o 

que uma função exige para que o serviço seja bem administrado e de boa qualidade. 

Para Brandão e Guimarães (2001, p.3): 

Tais dimensões são interdependentes, pois, não raras vezes, a exposição ou 
adoção de determinado comportamento exige do indivíduo a detenção de 
conhecimentos e técnicas específicas. Da mesma forma, para utilizar uma 
habilidade presume-se que a pessoa tenha conhecimento a respeito de 
determinado processo. Durand (1998) acrescenta, ainda, que o 
desenvolvimento de competências se dá por meio da aprendizagem individual 
e coletiva, envolvendo simultaneamente as três dimensões do modelo, isto é, 
pela assimilação de conhecimentos, integração de habilidades e adoção de 
atitudes relevantes para um contexto organizacional específico ou para a 
obtenção de alto desempenho no trabalho. Abordagens como essa parecem 
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possuir aceitação mais ampla tanto no ambiente empresarial como no meio 
acadêmico, à medida que procuram integrar aspectos técnicos, sociais e 
atitudes relacionadas ao trabalho. 

A dimensão do conhecimento é o saber teórico das coisas. Corresponde aos 

conhecimentos adquiridos no decorrer da vida pelo indivíduo, que lhe permitem 

entender o mundo. A dimensão habilidade é o saber fazer algo, fazer uso do 

conhecimento adquirido, com vistas a atingir um propósito específico, ou seja, 

capacidade de realizar determinada tarefa, física ou mental. A habilidade depende 

de prática, treino, erros e acertos, uma vez que a prática leva à perfeição. Conforme 

corrobora Durand (1998), a dimensão atitude está ligada à ação, em querer fazer. 

Corresponde a aspectos sociais e efeitos relacionados ao trabalho. Atitudes são 

necessárias para se mudar paradigmas. Assim, conhecimento vem através do 

estudo e, habilidade, com a prática. A grande questão é a falta de atitude, algo que 

vem do interior da pessoa, difícil de ser adquirida e difícil de ser aprendida. 

A Tabela 1 mostra, resumidamente, as dimensões da competência e seus 

significados.  

 

Tabela 1 -Dimensões da competência 
C H A 

CONHECIMENTOS HABILIDADES  ATITUDE 

Características pessoais 
adquiridas voltadas à 
informação, tais como: 
escolaridade, conhecimentos 
técnicos, cursos gerais e 
especializações. 

Direcionado às habilidades 
motoras e ao conhecimento 
necessário para o trabalho, 
como: experiência e prática 
do saber. 

Capacidade de mobilizar 
conhecimentos, habilidades e 
atitudes para o trabalho, como: ter 
ações compatíveis para atingir os 
objetivos, aplicando os 
conhecimentos e habilidades 
adquiridas e/ou a serem adquiridas. 

SABER SABER FAZER  QUERER FAZER 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. J. P. (org.) (2010). Gestão estratégica de pessoas: conceitos e 
tendências. São Paulo: Saraiva. 

 

2.1.2 Conhecimento  

O conhecimento, muito embora real e comprovado,não pode ser tocado. A 

humanidade, seduzida por ele, busca, desde a antiguidade, conhecê-lo, bem como 

aos seus múltiplos conceitos. Sócrates (470-399 a. C.), na apologia ao pensador, 

nas palavras de Platão (1993), questiona a possibilidade de um conhecimento 

absoluto. O conhecimento é um recurso ilimitado que se desenvolve com o uso.Sua 
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importância é imprescindível para a evolução e transformação de qualquer 

existência.  

Nesse contexto, entende-se que o conhecimento é o saber fazer; como é a essência 

de todo negócio, percebe-se que tanto passou a ter o foco nas buscas para 

mensurar a sua importância para desenvolvimento de uma organização, quanto para 

a melhoria da qualidade dos bens e produtos dessas instituições. De acordo com 

Carbone e outros (2006),o conhecimento, ao ser adquirido, é internalizado em curto 

prazo e necessita de orientação, treinamento e instrução para ser assimilado pelo 

lado cognitivo. Ele é acumulado com o tempo, formando competências associado às 

habilidades e atitudes, formando novas estratégias, propósitos e desafios. 

Segundo Bayley (2002), o que um policial faz não é uma questão simples, não só 

porque é difícil assegurar o acesso permanente a ela, mas também porque há 

motivos intelectuais não sabidos pela sociedade. Isso significa que, na execução das 

atividades práticas do serviço policial-militar, a participação extensiva do PM, através 

da sua presença física, e a crença por parte da sociedade de que aquela imponência 

subjetiva de proteção seja o fator principal da segurança pública ali representada, 

muitas vezes desconsidera a capacidade intelectual do policial. 

2.1.3 Habilidade  

Habilidades estão relacionadas às capacidades de uma pessoa de saber fazer, são 

aptidões adquiridas durante o tempo, com treinamento mental e físico, e que 

indiscutivelmente está ligada ao estudo, desenvolvimento profissional e à 

experiência e prática. Com esse pensamento corrobora Dutra (2004), ao dizer que 

as habilidades expressam a arte do saber, envolvendo proficiências, práticas físicas 

e mentais e que são adquiridas através do treinamento e prática que inclui o 

conhecimento de regras de procedimentos e da capacidade de se comunicar.  

Dessa forma, inúmeras são as habilidades desenvolvidas pelo ser humano, das 

quais podemos citar: capacidade estratégica, capacidade de interação com a equipe 

e com o público alvo, capacidade de liderar, capacidade de decidir. Dando 

seguimento a esse ponto de vista, Bayley (2002) assegura que o trabalho 

desenvolvido pelo policial é descrito em termos de ações executadas pela polícia 

durante as situações como prender, relatar, tranqüilizar, advertir, prestar primeiros 
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socorros, aconselhar, mediar, interromper, ameaçar, citar e outros que sejam 

necessários. Nesse caso, o trabalho dos policiais é o que eles fazem nas situações 

em que se encontram. Por isso, na atividade prática do serviço, o PM precisa sair 

preparado, estar persuadido e seguro das suas responsabilidades profissionais 

como: ter o poder de comunicação, de equilíbrio e de controle emocional; ser 

imparcial diante das controvérsias;ter sensatez, entre outras. 

2.1.4 Atitude 

Atitude refere-se à tendência ou à predisposição do ser humano de reagir por 

estímulo. Essas reações podem ser tanto positivas quanto negativas. As atitudes 

são as principais razões que provocam mudanças e direcionam aos novos rumos. 

Nesse contexto, Dutra (2004) afirma que as pessoas se julgam necessárias e que, 

quando sentem e acreditam que estão aprendendo, tendem a ser mais produtivas do 

que as pessoas ociosas ou inertes, pois pendem a ter mais atitudes diante das 

pessoas e em situações adversas. 

2.2 Conceito de competência profissional  

Vargas, Casa nova e Montanaro (2001) afirmam que a competência profissional 

baseia-se na capacidade cognitiva do indivíduo de desempenhar efetivamente uma 

atividade de trabalho,através dos conhecimentos, habilidades, destreza e 

compreensão necessários para alcançar os objetivos propostos. O trabalho 

competente exige atitudes profissionais do trabalhador como base que sustente e 

facilite a sua capacidade de solucionar eventuais situações e problemas que 

venham a ocorrer durante a execução do seu trabalho. 

Na percepção de Fleury e Fleury (2001),o termo competência profissional retrata a 

importância do indivíduo, o qual, quando no uso dos seus conhecimentos, busca 

alinhar suas competências às necessidades estabelecidas pelos cargos, ou 

posições existentes nas organizações. Isso ocorre quando se credita a uma pessoa 

qualificada a responsabilidade de realizar uma determinada função.Seguindo o 

pensamento de Rey (2002),o termo competência está também relacionado àquela 

pessoa que constitui, articula e mobiliza valores, conhecimentos e habilidades para a 

solução de problemas não só rotineiros, mas também inusitados em seu campo de 

atuação profissional. Isto posto, ele age de forma eficaz perante o inesperado, 
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superando a experiência e os conhecimentos adquiridos, e direcionando o 

profissional para a criatividade e a ação transformadora.Nesse contexto, Le Bortef 

(2003) afirma que o “saber” correlaciona-se aos conhecimentos, ou seja, com as 

características pessoais adquiridas voltadas à informação e que contribuem para a 

qualidade das interações humanas no trabalho,bem como na formação de atitudes e 

do próprio desenvolvimento. Refere-se ao “saber fazer” como aquele direcionado às 

habilidades motoras e ao conhecimento necessário para o trabalho, centralizado no 

desenvolvimento de práticas e domínio da ação tomada. O “saber ser” está 

vinculado à atitude que se aproxima da noção de competência, ou seja, é o 

reacional refletido na capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes 

para o trabalho, buscando um comportamento mais ajustado com a realidade do 

objetivo a ser alcançado.  

Fleury e Fleury (2001), ao discorrerem sobre o conceito de competência profissional, 

afirmam que esta é justificada por um alto desempenho, pois envolve os seus 

elementos básicos, como habilidades e atitudes. De acordo com os autores, o 

estudo sobre competências profissionais pode potencializar reflexões e intervenções 

na esfera do trabalho. Dessa forma, as discussões sobre competências estimulam 

nas organizações esforços orientados no desenvolvimento de competências, 

habilidades e atitudes que direcionam seus profissionais na busca pelo 

desenvolvimento profissional e o aperfeiçoamento na prestação da qualidade e 

produtividade no ambiente de trabalho.  

Seguindo o entendimento de Saupe (2006), a competência profissional associa-se 

ao verbo ação, isto é, à prática de uma ação fundamentada em conhecimento, 

desenvolvida conforme a necessidade do profissional para melhorar seu 

desempenho em suas atividades, considerando o ambiente no qual está inserido. 

Em outras palavras, a competência não é percebida como o estoque de recursos, 

que o indivíduo detém, mas sim, uma resultante de mobilização desses recursos. De 

acordo com Perrenoud (1999), competência profissional é um conjunto de recursos 

cognitivos para solucionar com eficácia várias situações, apoiada em 

conhecimentos. 

O conceito de competência não foi inserido no contexto social e trabalhista tão 

somente na era moderna. Na verdade, constitui uma ideia consideravelmente antiga, 
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porém retomada com maior credibilidade no presente em decorrência de fatores 

como os processos de reestruturação e de qualidade do produto em curso, a 

realidade imposta pelas descontinuidades e imprevisibilidades das situações 

econômicas, organizacionais e de mercado e também as sensíveis mudanças nas 

características do mercado de trabalho, resultado do processo evolutivo constante 

da globalização (Fleury & Fleury, 2001). 

A sociedade moderna tem atravessado um momento de grandes mudanças sociais, 

econômicas, políticas e culturais, que acarretam uma total reestruturação produtiva. 

As instituições estão tomando consciência de que seu sucesso no mercado 

globalizado e competitivo será determinado pelas habilidades, aptidões, talentos e 

experiências de seus empregados. (Brandão & Guimarães, 2001).  

De acordo com Marquardt e Engel (1993), em nenhuma outra época na história das 

organizações, as pessoas com suas competências e talentos foram tão valorizadas 

como atualmente. Não há como contradizer a ideia de que, para fazerem frente às 

atuais transformações do mundo trabalhista e às relações de quaisquer negócios, as 

empresas têm necessitado de indivíduos cada vez mais talentosos e competentes, o 

que se estende a todos os segmentos profissionais, principalmente às forças de 

segurança pública, como a Polícia Militar. 

Segundo Rocha e Salles (2005), o modelo de gestão de pessoas por competência 

prevê, em sua essência, a articulação entre a estratégia organizacional e as 

competências, como fator principal, para o êxito de sua aplicação. Para Fischer 

(2001, p.18), o conceito de modelo de gestão de pessoas refere-se “a um 

mecanismo abstrato que simplifica a realidade e orienta a decisão daqueles que 

vivem o ambiente organizacional da atualidade”, funcionando como moldes e 

peneiras. Dessa forma, as instituições policiais têm igual ou maior carência de 

gestão por competência, uma vez que a falta desta compromete, não apenas a 

imagem da corporação, mas principalmente o cenário de segurança pública, do qual 

a população depende para sentir-se segura. 

Fischer (2001, p.20) afirma que “do ponto de vista empresarial, tais iniciativas são 

provenientes de diferentes instâncias organizacionais e mesclam-se com as 

estratégias e práticas dos próprios empregados”. O autor observa que os sistemas 

de remuneração, de gestão de carreiras, de avaliação de desempenho, de 
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capacitação e demissão de pessoas também estão presentes. Assim, o mesmo 

autor entende que no modelo de gestão de pessoas, estão compreendidas a 

política, as práticas, os padrões de atitude, as ações e os instrumentos utilizados 

pela empresa para interferir no comportamento das pessoas e direcioná-las no 

ambiente de trabalho. 

Fischer (2001, p.19), ao falar de moldes, refere-se à estruturação de ideias sobre a 

problemática do relacionamento humano; e, como peneiras, fazem passar ou 

restringem ações e decisões de todos os agentes envolvidos, atuando “com 

particular interesse no imaginário do gerente e especialistas, cujo ofício é tomar 

decisões sobre a gestão de pessoas e estimular um padrão de comportamentos 

coerentes com os objetivos empresariais”. Em especial, a Polícia Militar, na busca 

por excelência em competência, tem, durante o processo de formação de Soldados, 

o mesmo sistema de moldar e filtrar comportamentos para que possa adequar o 

profissional aos valores institucionais. 

Ainda de acordo com Fischer (2001, p.21), a configuração que o modelo de gestão 

de pessoas assume nos casos concretos depende tanto de fatores externos quanto 

de internos à administração, pois está inserido “numa dimensão mais ampla, em 

nível macrossocial, em um patamar de relações do trabalho da sociedade mais 

abrangente”; também na “[...] cultura organizacional, que, ao mesmo tempo, 

estabelece limites e é pano de fundo para a atuação do modelo de gestão”. Com 

isso, não se pode negar que há influências de diversos segmentos atuando na 

formação da competência de todos os profissionais. 

Segundo Dutra (2002, p.34), 

[...] O processo de evolução da gestão de pessoas no Brasil é marcado por 
características legais e pelo referencial taylorista. É com esse pano de fundo 
que os dirigentes empresariais e profissionais especializados foram formados. 
Durante a década de 80, algumas empresas foram demandando novos 
conceitos e instrumentos de gestão, mas o desconforto com essas questões 
só se consolida nos últimos anos da década de 90. 

Diversas empresas têm tido um grande interesse por competência. Com isso, Ruas, 

Antonello e Bolf (2005, p.36) afirmam que “a utilização da noção de competência no 

ambiente empresarial brasileiro tem renovado o interesse sobre o conceito de 

competências”. O termo competências, como já exposto, de maneira geral, pode 
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remeter-se tanto às competências do indivíduo como às competências da 

organização, sendo que, na gestão de pessoas por competências, a competência do 

indivíduo é considerada um componente indissociável das competências da 

organização. Isso justifica o empenho da Polícia Militar, sobretudo da Academia de 

Polícia Militar, em desenvolver e gerir a competência de seus integrantes.Isso 

corrobora o pensamento de Rocha (2009) o qual entende que esse nexoprofissional 

entre as pessoas e a organização busca atender às novas exigências na forma de 

gerir negócios, refletindo nas práticas relativas à gestão de pessoas (seleção, 

desenvolvimento, avaliação e remuneração). Nessa relação entre as pessoas e as 

empresas, Fleury e Fleury (2000) afirmam que a gestão de pessoas por 

competências pressupõe uma troca, ou seja, o que acontece entre o que o indivíduo 

entrega à organização é retomado da empresa ao indivíduo, ocorrendo, assim, a 

Aprendizagem Organizacional. A Figura 1 busca ilustrar como a competência agrega 

valor para o indivíduo e para a organização. 

 

 
 Figura1 . Competência como Fonte de Valor para o Indivíduo e para a Organização. 

Fonte: Disponível em: http://alunasunoparcinco.blogspot.com.br/2013/05/cada-vez-fica-mais-claro-
que-o_31.html. Recuperado em 18 de novembro de 2015. 

 Na situação atual de mutualidade em relação empresas/pessoas,há uma evidência 

de aumento na autonomia funcional, gerando maiores exigências quanto ao perfil 

dos funcionários, o que resulta no aumento das cobranças quanto a resultados mais 

facilmente mensurados e efetivos. A sistemática de desenvolvimento de 

competências individuais integradas às competências organizacionais, e estas à 

estratégia, demanda uma administração eficaz, inclusive para que seja mantida a 

coerência nos processos de gestão dos recursos humanos, sob risco de fracasso. 
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Acerca desse ponto de vista, Dutra (2004) percebeu que, na busca por um modelo 

de gestão que respondesse às necessidades da organização moderna, algumas 

empresas se deixaram levar pela ideia inovadora da gestão de pessoas por 

competências, apenas como um modismo, sem se aterem aos detalhes dessa forma 

de gestão, levando-as ao fracasso. Para o autor, o conceito de competência, quando 

compreendido em toda a sua extensão e utilizado em conjunto com outros conceitos, 

permite grande avanço na compreensão da gestão de pessoas na empresa 

moderna.  

Ainda na expectativa de prevenir essa possibilidade de fracasso, Dutra (2004, p.55) 

propõe um “modelo de gestão de pessoas estratégico e integrado, o qual deve 

abranger um conjunto de conceitos e referências que ofereçam condições, a um só 

tempo, de compreender a realidade organizacional e instrumentos para agir sobre 

ela, aprimorando-a”. 

As definições sobre competências apontadas por Rocha(2009) revelam certa 

homogeneidade no que diz respeito ao conceito de competências, seguindo a noção 

de conhecimentos, habilidades atitudes e comportamentos, o que remete a uma 

compreensão de competências, dentro das tradicionais concepções de recursos 

humanos, quanto às atividades baseadas em cargos e aos demais subsistemas.  

Com isso, Dutra (2004) estabelece distinção entre a área funcional de gestão de 

pessoas, da área funcional de gestão de pessoa em si, e esclarece seu interesse em 

focar os processos que caracterizam a gestão de pessoas pela organização, os 

quais se referem a:  

• Os gestores – responsáveis pela articulação cotidiana entre a empresa e as 
pessoas e vice-versa;  

• As pessoas que mantêm relação de trabalho com a organização – 
responsáveis pela gestão de seu desenvolvimento e carreira e pela 
negociação contínua das bases de sua relação com a organização;  

• Os dirigentes – responsáveis por estabelecer as políticas e definir os 
processos de gestão de pessoas pela organização; e 

• Área funcional da gestão de pessoas – responsável pela articulação entre os 
processos de gestão entre si, sua articulação com a estratégia da 
organização e sua articulação com as expectativas e necessidades das 
pessoas (destaques do autor). Dutra (2004, p.57) 

A fim de promover a aproximação entre pessoas e empresas, Ulrich(1998) propõe 

que as pessoas sejam tratadas como parceiros da organização e não como meros 



31 
 

recursos, que precisam ser administrados para obter-se o máximo rendimento 

possível. Como em uma parceria, essas pessoas passariam a serem reconhecidas 

como fornecedoras de conhecimentos, habilidades, capacidades e, sobretudo, 

inteligência. Entendidas desse modo, as pessoas constituiriam o capital intelectual 

da organização,que deveria, portanto, tratar seus empregados como parceiros do 

negócio e não mais como simples empregados contratados. Esse ponto de vista 

levado para a instituição policial-militar faz com que cada policial, em tempo integral, 

como é a sua modalidade de trabalho, dê continuidade progressiva à imagem da 

corporação, pois a representa continuamente, onde quer que esteja, estando 

cumprindo ou não escala de serviço. 
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3 A importância da Gestão das Competências na ativi dade Policial Militar 

No campo empresarial discutem-se as competências essenciais do negócio como 

fonte de reflexão para vantagem competitiva. No caso da Instituição Polícia Militar de 

Minas Gerais, existem diretrizes estabelecidas no que se refere à atuação dessa 

corporação, voltadas para a efetividade na prestação de serviço, com foco na 

segurança pública e na manutenção da paz social. Entretanto, existe na estrutura 

dessa Instituição necessidade de alinhamento entre as competências individuais dos 

policiais e as diretrizes estabelecidas pela PMMG. Nesse sentido, deve haver um 

alinhamento de ações dentro da organização que promova os resultados esperados. 

Lazarotto (2001, p. 2), corrobora esse ponto de vista ao dizer que: 

Nos últimos anos, os empregados ganharam um papel estratégico nas 
organizações. O novo discurso centra-se nas competências essenciais, 
tornando-se cada vez mais importante, uma vez que as empresas estão 
competindo pelos recursos humanos, e o conhecimento está dando inicio a 
profundas transformações, na tecnologia e na administração. Tais desafios 
impõem-se ao desempenho das pessoas e dos negócios, exigem estratégias 
para competição, evidenciam padrões mundiais de excelência, de qualidade, 
geram, nos trabalhadores, a importância do desenvolvimento das 
competências essenciais (conhecimento, habilidades e atitudes) no trabalho. 

Além do intenso processo de formação a que os Soldados Alunos são submetido 

sem busca de competências essenciais, a PM realiza cursos de atualização para 

que os seus integrantes desenvolvam aprendizagem coletiva todos os anos. Nessa 

mesma linha de pensamento, Rodrigues (1995) defende que as fórmulas 

apresentadas pela literatura clássica para as funções e comportamento dos 

indivíduos não funcionam no interior de uma organização. Esta, com sua missão, 

visão, valores e políticas, demanda de um perfil do profissional cada vez mais 

dinâmico, exigindo uma maior preparação para o desempenho eficaz do cargo. Isso 

significa que as competências essenciais devem ser exploradas, conforme a 

capacidade e a estratégia que a organização utiliza para promover a integração, a 

comunicação e a cooperação entre os seus diversos setores. Em consonância com 

esse ponto de vista, Prahalad (1998) declara que para ter competência é essencial 

ter três fatores: treinamento continuado dos colaboradores, uso sistemático das 

competências, desdobrando-se e reformulando-as de várias formas, e por último é 

preciso desenvolver as competências, romper as barreiras funcionais, 

organizacionais, para que haja trabalho em equipe.  
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Acompanhando as tendências modernas de gestão de recursos humanos, a PMMG, 

sobretudo nos últimos anos, investiu recursos no treinamento e na valorização de 

seus integrantes, por entender que isso não apenas valoriza a imagem da 

instituição, como também valoriza aqueles a quem ela presta serviços. Acerca desse 

aspecto, Lazarotto (2001) afirma que ultimamente os empregados conquistaram um 

papel estratégico nas organizações. O centro das atenções voltou-se às 

competências essenciais da corporação, tornando-as mais importantes, uma vez 

que as empresas estão em disputa pelos recursos humanos. Com isso, percebeu-se 

que o conhecimento está dando início a profundas transformações na tecnologia e 

na administração. Esses novos desafios impõem-se às atitudes das pessoas e dos 

serviços, exigindo estratégias para competição, o que evidencia os padrões de 

excelência e de qualidade, os quais geram nos trabalhadores a importância do 

desenvolvimento das competências essenciais (conhecimento, habilidades e 

atitudes) no trabalho. 

A Polícia Militar, sobre tudo nos tempos atuais, tem estado sob pressões em que se 

exige, cada vez mais, a qualificação e competência de seus integrantes para a 

resolução de problemas. Nesse contexto, Zarifian (2001) contribui para a reflexão 

quando propõe uma definição que integre várias dimensões e que a competência é 

o ato de tomar iniciativa e o de assumir responsabilidades perante situações 

profissionais com as quais o indivíduo se depara. A mídia tem tornado as ações 

policiais mais visíveis para sociedade, o que, somado à evolução tecnológica faz 

com que os empenhos policiais sejam constantemente retratados e criticados em 

redes sociais. Isso gera maior exigência de competência profissional nas 

intervenções da PM durante as demandas operacionais. Irigon (1996, p.3) confirma 

esse ponto de vista ao dizer que: 

Uma pessoa competente em seu trabalho deve adquirir conhecimento e 
desenvolver habilidades variadas para a tomada de decisão, solução de 
problemas e conflitos e para negociar. Trabalhar com competência é ter 
conhecimentos, habilidades e atitudes em lugar do antigo esquema de 
conhecimento e de destrezas. 

Segundo Brandão e Guimarães (2001), os esforços dispensados com planejamento, 

captação, desenvolvimento e avaliação de competências devem ocorrer em todos os 

níveis da empresa, pois são as competências individuais dos colaboradores que dão 

suporte à competência organizacional. A gestão de competências precisa ser 
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encarada como um processo circular, abrangendo todos os níveis da organização. 

Imperativo é que a gestão de competências esteja sincronizada com a estratégia 

organizacional (missão, visão de futuro e objetivos). A Figura 2 apresenta um 

modelo com as etapas da gestão de competências. Nota-se, nesse modelo, que é 

essencial identificar o gap, isto é, lacuna de competência da empresa. 

Figura2 : Etapas da gestão de competências.  
Fonte: Ienaga, C. H. (1998). Competence-based management.  Seminário Executivo. São Paulo: 
Dextron Consultoria Empresarial. 

Esse modelo de mapeamento de competências tem como propósito identificar a 

lacuna de competências, ou seja, a divergência entre as competências necessárias 

para consubstanciar a estratégia corporativa e as competências internas existentes 

na organização. Atingir as intenções estratégicas da organização abarca definir os 

objetivos e metas a serem alcançados e, por consequência, identificar a lacuna entre 

as competências primordiais à identificação desses objetivos. Brandão e Guimarães 

(2001) compartilham a mesma linha de pensamento em relação ao mapeamento das 

competências para identificar os possíveis gaps existentes entre esses diferentes 

níveis organizacionais. 

3.1 Competência na atividade policial-militar  

Para Poncioni (2005), o Brasil tem a necessidade de melhorar a competência 

profissional do policial. Assim, há uma contínua exigência de melhor desempenho na 

manutenção da ordem e da segurança públicas. Essa autora pontua que as 

Academias de Polícia não têm sido inovadas nas questões de competência, não 
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obstante as constantes inovações na área de formação profissional. Poncioni (2007) 

destaca que as mudanças ocorridas no Brasil, em virtude do aumento da 

criminalidade, direcionam para as necessidades de melhorias na qualidade da 

prestação de  segurança pública, a fim de que ela se torne mais eficaz, o que exige 

respostas imediatas, muito embora, não se possa relacionar mau desempenho com 

despreparo.Lima (2003, p. 73) esclarece que, “embora em muitos casos a relação 

seja procedente, como nos casos de mau uso da arma de fogo, é preciso indagar se 

realmente o mau desempenho em geral é resultado de despreparo ou se não 

decorre de fatores de outra ordem”. 

A educação profissional do policial deve prepará-lo para executar as tarefas para as 

quais foi selecionado. Bayley (2002) aponta que há diversas variáveis que envolvem 

o serviço policial. Por isso, o autor afirma que “definir o que a polícia faz não é uma 

questão simples, não só porque é difícil assegurar o acesso permanente a ela, mas 

também por motivos intelectuais” (Bayle2002, p.118). 

Seguindo o estudo sobre a preparação do policial para o exercício da sua atividade, 

as características das competências essenciais do indivíduo são definidas por 

Resende (2003) como aquelas que têm maior peso e significado para a vida interior, 

social e profissional das pessoas e apresentam várias características relevantes que 

afetam no resultado das atividades organizacionais. Podemos afirmar que essa 

relação é um ponto de partida para a reflexão sobre os resultados das prestações de 

serviço e produtos das instituições,no caso específico da PMMG, em que os 

resultados dependem diretamente dos policiais que atuam nas atividades 

operacionais, seguindo tal concepção, define as competências como observáveis 

características individuais, sendo: conhecimento, habilidades, objetivos, valores 

capazes de prever efetiva performance no trabalho, considerando que o sucesso da 

missão poderá ser diretamente influenciado pelo preparo do profissional.     

Seguindo esse contexto, Resende (2008) considera que as competências essenciais 

apresentam várias características e relevâncias, as quais, tanto no âmbito social, 

profissional, como no pessoal, aplicam-se em quaisquer áreas de atuação. Dentre 

elas destacam-se: as competências da informação, que tem mais a ver com a 

maneira de organizá-la, de tratá-la e de transmiti-la; as competências técnico-

operacionais específicas; a competência intelectual; a competência emocional; os 
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benefícios e desenvolvimento das competências intelectuais e emocionais: melhor 

maneira de descobrir que temos ou necessitamos desenvolver inteligências é criar 

situações de lazer, estudos ou trabalho que propicie resgatá-las e usá-las; a 

competência espiritual: capacidade de sobrepor-se às forças contrárias à 

espiritualidade e controlá-las; a competência física,a qual deve ser um novo foco de 

preocupação e interesse de todos; e as competências de vida que, no âmbito 

pessoal resultam de uma forma de associação simbiótica de duas ou mais 

competências intelectuais, emocionais, espirituais e físicas. 

A natureza do trabalho policial é percebida de acordo com o que ele precisa 

trabalhar. Bayley (2002, p.121) defende que “o trabalho pode ser descrito em termos 

de ações executadas pela polícia durante as situações, tais como prender, relatar, 

tranquilizar, advertir, prestar primeiros socorros, aconselhar, mediar, interromper, 

ameaçar, citar e assim por diante”.Disso conclui-se que a atuação do policial militar 

depende da situação em que ele se encontra e do preparo para lidar com a 

atividade, considerando ainda que,a sua presença e ação representam toda uma 

instituição. 

3.2  Breve histórico da PMMG  

O vocábulo “polícia”, segundo Santin (2007), tem origem na palavra grega politeia, 

cujo significado era de governo ou administração. Do latim surgiu o termo politia. Do 

conceito clássico, polícia relacionava-se com a atividade de governar, limitando os 

direitos individuais em prol da segurança de toda a sociedade. Atualmente, entende-

se como ação que objetiva a tranquilidade pública e a proteção da sociedade contra 

violações que a possam prejudicar, limitando os interesses individuais em benefício 

da coletividade. 

O que se tem hoje como atividade policial, de acordo com Guimarães (2006), é 

resultado de muitas transformações que ocorreram ao longo dos séculos e por 

diversas civilizações, especialmente entre os romanos, que adotaram o termo politia 

no sentido de manter a ordem pública, a tranquilidade e a paz interna. 

O art. 144 da Constituição Federal (CF/88) define segurança pública de forma 

ampla, abrangendo tanto a prevenção como também a repressão de atos que 

afetem a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do 
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patrimônio. Nesse artigo, ainda são definidos quais os órgãos responsáveis pela 

segurança pública e a divisão de atribuições para cada polícia.  

A polícia se classifica em dois grandes ramos: polícia judiciária e administrativa. A 

primeira é exercida pelas polícias civil e federal, no âmbito estadual e federal, 

respectivamente, e a segunda pela polícia militar. Segundo Mello (1994), a Polícia 

Administrativa deve agir em conformidade às normas administrativas e Judiciárias, e 

de acordo com as normas processuais penais. Dessa forma, percebe-se que a PM é 

responsável pela garantia do cumprimento da lei, tem caráter preventivo, pois, 

segundo o ordenamento jurídico do país,garante a ordem pública e impede a prática 

de fatos que lesem bens individuais ou coletivos. Também cumprem sua tarefa em 

caráter ostensivo as polícias ferroviária e rodoviária federal, cujo caráter preventivo 

se configura em estar presente e visível quando necessário, evitando-se assim a 

quebra da paz e da ordem pública.  

Filho (2006) entende que a distinção entre a polícia judiciária não é satisfatória, ou 

seja, afirmar que a primeira tem atuação repressiva e a segunda preventiva não é o 

suficiente. Ele explica que o desempenho da polícia judiciária é acessório e conexo 

à função jurisdicional e que a multiplicidade de atividades da polícia administrativa 

impossibilita distinção a partir de um critério tangível, ligado à natureza das 

atividades. Como resultado, o critério adotado se relaciona à vinculação da atividade 

ao desempenho da função. 

Ao descrever as diversas atividades exercidas pela polícia no combate ao crime 

através de investigações, Mendroni (2007) cita as ações de investigação por meio de 

forças-tarefa, ações controladas, agentes infiltrados, coleta de dados por meio de 

comunicações, quebras de sigilos, proteção de vítimas e testemunhas, buscas e 

apreensões. No decorrer da obra, compreende-se que a atividade de investigação é 

complexa e que demanda pessoal capacitado bem como trabalho conjunto entre 

polícia, Ministério Público e Judiciário. O diferencial do seu trabalho é defender em 

todo o momento a participação do Ministério Público nas investigações, a fim de se 

obter sucesso no combate à criminalidade. 
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3.3  Missão Constitucional da Polícia Militar  

A missão de cada instituição se torna interessante de ser estudada, a partir do 

momento em que cada um dos seus integrantes a compreende. A missão das 

polícias militares se encontra na Constituição. 

A constituição da República Federativa do Brasil subordina o Estado e seus agentes 

(os policiais entre eles) ao respeito à legalidade e a dignidade humana. Nas relações 

entre Estado e cidadãos, os poderes de coerção e os meios de constrição que a 

autoridade está legitimamente autorizada a exercer e utilizar só se justificam se 

voltados para a garantia da paz social e do exercício dos direitos e garantias 

fundamentais. O exercício do poder está limitado pela Constituição e pela lei e não 

deve violar, agredir ou negar a dignidade humana.  

A Constituição da República Federativa do Brasil (CF) de 1988 classifica a 

segurança como um direito social e dedica a esse assunto um capítulo intitulado “DA 

SEGURANÇA PÚBLICA”. No tocante às Polícias Militares (CF, art. 144, inciso V), 

estabelece sua competência para a execução da polícia ostensiva e a preservação 

da ordem pública, seu caráter militar, através de sua vinculação ao Exército 

Brasileiro como Força Auxiliar; e sua subordinação aos Governadores dos Estados.  

DA SEGURANÇA PÚBLICA Art. 144 – A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: ... V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. ... 
§ 5º – Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 
ordem pública; (...). § 6º – As polícias militares e corpos de bombeiros 
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente 
com as polícias civis, aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios. (GN). (BRASIL, 1988).   

Para que a Polícia Militar cumpra sua missão constitucional, é necessário que seus 

agentes tenham poderes especiais para agir em nome do Estado, impondo normas 

e comportamentos. É o que se denomina Poder de Polícia.  

3.4 O Poder de Polícia  

O poder de polícia, para Cretella Jr. (1999), está compreendido no exercício do 

poder do Estado sobre as pessoas e as coisas para atender ao interesse público. 

Estariam incluídas no conceito todas as restrições impostas pelo poder público aos 
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indivíduos, em benefício do interesse coletivo, saúde, ordem pública, segurança e, 

de modo mais intenso, dos interesses econômicos e sociais. Assim, a noção de 

polícia ostensiva abriga a ordem de polícia que nasce da lei. O consentimento de 

polícia, vinculado ou discricionário, quando cabível.  

O Estado deve garantir os direitos individuais e coletivos, de maneira cidadã. Para 

Boni (2006), o poder de polícia é um instrumento da autoridade do Estado e do 

próprio povo. Ao passo que o Estado deve garantir os direitos individuais e coletivos, 

de maneira cidadã; dispõe do poder de polícia, como instrumento da autoridade do 

Estado e do próprio povo, respaldado no interesse público e nas disposições legais 

que se enquadrem ao caso em concreto, servindo para mediação de conflitos, para 

a prevenção e repressão dos ilícitos e, de modo geral e amplo, para assegurar a 

tranquilidade, a segurança e a salubridade pública contra quaisquer ameaças à 

ordem pública, notadamente quando existem direitos conflitantes.  

A polícia de manutenção da ordem pública, a partir de 1988 passa a deter o poder 

de polícia para a preservação da ordem pública, o que engloba tanto a manutenção 

como a restauração. Dentro da ótica constitucional de Polícia Ostensiva e de 

Preservação da Ordem Pública, Lazzarini (1999) afirma que a competência policial 

militar abrange inclusive aquela residual, obtida mediante remanência, referindo-se 

sobre as fases do poder de polícia, distinguindo a atuação do Estado no exercício do 

seu poder de polícia em quatro fases: ordem de polícia, consentimento de polícia, 

fiscalização de polícia e sanção de polícia. Neste contexto, nota-se a ampla 

atribuição da PM que, de acordo com diversos estudiosos há uma demonstração 

que tanto a preservação da ordem pública quanto a atividade de polícia ostensiva 

agregam a margem de situações de empenho em que a Polícia Militar possa atuar. 

3.5 O trabalho policial militar  

A Policia Militar é definida, conforme CF (1988), dentre os diversos órgãos do 

sistema de defesa social, como a organização responsável pelo policiamento 

ostensivo e pela manutenção da ordem pública. O policiamento e a manutenção da 

ordem pública devem ser compatíveis com o respeito e a obediência às leis, o 

respeito pela dignidade humana, e o respeito e a proteção dos direitos humanos. 

São esses princípios que norteiam a atividade policial ética e legal e também são 
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deles que derivam todas as demais exigências e disposições pertinentes à atividade 

policial.  

Zarifian (2003) defende que o desempenho correto e eficaz das instituições depende 

da capacidade profissional dos seus integrantes. Assim também o desempenho 

eficaz da Polícia Militar depende da capacidade profissional dos policiais militares. A 

aplicação da lei não pode estar baseada em práticas ilegais, discriminatórias ou 

arbitrárias por parte dos policiais. Tais práticas destroem a confiança e o apoio 

popular e servirão para sabotar a própria autoridade das corporações policiais.  

Como membros do Estado, os policiais estão sujeitos às leis do Estado. Além de 

prestarem contas à lei, muitos policiais estão sujeitos às restrições e sanções de 

códigos disciplinares, que são aplicáveis no âmbito administrativo da instituição e 

apenas a seus membros. A responsabilização de um policial pode ocorrer em 

esferas distintas do direito, como: administrativa, civil e penal. Ao cumprir seus 

deveres, os policiais têm de resolver dilemas morais, enfrentado situações em que 

podem sentir-se justificados a infringir a lei para obter resultados, e estão sujeitos a 

influências corruptoras da própria sociedade, quando essa legitima ações ilegais da 

polícia. Para o sociólogo Émille Durkheim, não existe força moral superior àquela do 

Estado na representação da coletividade. “Quando reclamamos a repressão ao 

crime, não somos a nós que queremos pessoalmente vingar, mas algo de sagrado 

que sentimos mais ou menos confusamente fora e acima de nós.” (DURKHEIM, 

1967, p. 89-81). 

Nesse contexto, Costa (2005), declara que o Estado é super e supra-responsável 

por possuir a representatividade legal daquilo que é explicitado no dia-a-dia, em 

todos os seus campos. Cabe aos cidadãos fazer com que o Estado se “reinvente” na 

forma de pensar e agir exercendo a cidadania, e produza, no seu cotidiano, a tão 

desejada paz para a sociedade, incluindo-se os trabalhadores policiais. 

3.6 O ensino na Polícia Militar  

Nesta seção serão apresentados os fatos e conhecimentos necessários à 

compreensão de como, ao longo da história, tem se operado a educação na PMMG. 
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3.6.1 Breve histórico da educação na PMMG  

A PMMG, desde a sua origem, se destaca pela educação policial, a qual sempre 

manteve um padrão de instrução militar baseada nos Regulamentos de Infantaria do 

Exército Brasileiro que, segundo Cotta (2001), pelos registros históricos, sempre 

revelou uma maneira eficaz para a incorporação das doutrinas militares. Cotta 

(2008) explica o adestramento da atividade policial doutrinada no treinamento de 

caráter militar e que tinha como foco, à época, a necessidade de controle de 

pessoas em razão dos altos níveis de violência, bem como a vigília sobre os 

territórios para salvaguardar os interesses do Estado, principalmente,a proteção das 

minas de onde eram extraídas as riquezas que garantiam as arrecadações dos 

impostos direcionados à Coroa. Como podemos verificar nas afirmações de Cotta e, 

fazendo uma comparação com a responsabilidade da PMMG nos dias atuais, a 

Polícia Militar segue garantindo os direitos individuais do cidadão, priorizando a 

segurança pública do Estado.  

Cotta (2005) segue nos relatando que a educação na história da Polícia Militar de 

Minas Gerais sempre se destacou, enfatizando que a característica do liberalismo a 

partir da reforma do Exército Brasileiro em 1831, quando iniciou a profissionalização 

do policial militar de Minas , apesar de estar ocorrendo uma sistematização do 

profissionalismo na corporação, preservou o ponto essencial no treinamento militar. 

Quando ainda não havia local estruturado para efetivar a educação na Polícia Militar, 

as instruções ocorriam nas Unidades Operacionais. Conforme Cotta (2005), a 

consolidação da educação na PMMG foi ocorrendo de forma gradativa, sendo 

solidificada em 1927, quando fora implantado o Corpo Escola com o objetivo de 

aprimorar o preparo técnico-profissional da corporação. Seguindo a narrativa de 

Cotta (2005), também nesse ano deu-se início à Escola de Sargentos,surgindo uma 

nova fase de instrução para a tropa, com novas filosofias voltadas para o ensino 

humanitário com o propósito de refinar e aprimorar a cultura do Policial Militar (PM) 

mineiro, sendo esse objetivo direcionado a todos oficiais e praças da instituição. 

Conforme relato de Cruz (1989), no ano de 1934 houve um marco que trouxe uma 

transformação na Educação da PMMG, quando, criado por Decreto,originou-se o 

Departamento de Instrução em Belo Horizonte (DI), que mais tarde seria 

transformado na Academia de Polícia Militar (APM) de Minas Gerais e, segue sua 
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história com o é reconhecida até hoje. O mesmo autor enfatiza que,com a criação de 

uma estrutura própria destinada ao Ensino na Polícia Militar, a instituição passou a 

ser movida pela necessidade de um aperfeiçoamento em torno da formação do 

policial militar, sendo criado em 1973 o Sistema de Educação da PMMG. 

Cotta (2001) descreve que, na década de 90, o foco policial tendeu a fazer parte na 

formação e treinamento do PM, baseado na Constituição da República promulgada 

em 1988, que estabelecera os direitos e garantias individuais que deveriam ser 

considerados como uma conquista da sociedade e honrada pela força policial, que 

passaria a garantir a obrigação constitucional de preservar a ordem pública. Essa 

importante transformação foi vivenciada por este pesquisador que, em razão de ter 

sido incluído nas fileiras da gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, no ano de 1988, 

acompanhou e se submeteu às intervenções de mudança na preparação e 

desenvolvimento nas transformações de atuação do policial militar de Minas Gerais.     

Meireles e Espírito Santo (2003)afirmam que em 1979 destacaram-se as mudanças 

que substituíram todas as estruturas e modernização administrativa do então DI, 

transformado na Academia de Polícia Militar. Acompanhando inovações, ocorreram 

novas formas de capacitação dos recursos humanos, melhorando, em todos os 

aspectos, em relação à seleção, preparação e formação dos profissionais de 

segurança pública. A PMMG passou aprivilegiar a regionalização para estabelecer 

locais de formação, bem como a revisão curricular e novas metodologias.Essas 

alterações permitiram aos PMs serem educados e treinados, buscando adaptar, da 

melhor forma, aos anseios da sociedade, com a mentalidade profissional voltada, 

principalmente, para o combate ao crime de forma preventiva à ação criminal, bem 

como a formação  do militar na busca pela eficiência na prática do serviço 

operacional. 

Ribeiro (2001) relata que foram de suma importância as mudanças ocorridas no 

sistema de educação da PMMG, que os avanços no modelo de educação 

profissional vieram acompanhados da valorização e perspectivas por parte da 

instituição policial, fato determinante que levou a polícia a se adequar a um novo 

sistema de trabalho, trazendo novos valores e perspectivas voltados para a 

cidadania. Corroborando com o estudo do desenvolvimento da educação da Polícia 

Militar, Hamada (2008)Relata que, como resultado dessas transmutações, entre 
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outras inovações, a Polícia Militar modernizou-se ao mudar o ambiente de estudo 

policial, quando abriu esse espaço aos estabelecimentos de ensino civil, 

contribuindo para que a formação do PM não ficasse enclausurada tão somente ao 

meio castrense do educandário militar, aproximando os militares ao ambiente da 

comunidade acadêmica. Como exemplo, o autor segue citando o convênio firmado 

entre a PMMG e a Fundação João Pinheiro; a partir de então, abriu-se caminho para 

vários outros centros acadêmicos fazerem parte da formação policial-militar em 

Minas Gerais. 

Em seus estudos,Hamada (2008), falando sobre a educação policial, afirma que a 

PMMG atualmente está bem estruturada na área educacional, amparada na Lei nº 

6.624, de 18 de julho de 1975, que dispõe sobre a organização básica da Polícia 

Militar (MINAS GERAIS, 1975), também regulamentada pelo Decreto Estadual nº 

18.4456, de 15 de abril de 1977,que, à época da promulgação dessa norma, toda a 

responsabilidade de gerir as atividades de ensino da instituição era da Diretoria de 

Ensino da PMMG, que fora suprimida em razão da APM ter assumido toda a 

responsabilidade pelo planejamento, coordenação, controle e supervisão técnica das 

atividades de ensino profissional na Polícia Militar, como também a incumbência de 

exercer a política para a educação profissional de segurança pública promanada 

pelo Comandante-Geral da PMMG.  

3.7 A competência do policial militar na matriz cur ricular  

É indispensável que a competência de um policial esteja de acordo com o que 

preconiza a Matriz Curricular da SENASP, cujos princípios devem ser internalizados 

e aceitos pelos policiais militares. Quando há formação de qualidade, segundo os 

altos padrões éticos profissionais, os PMs serão competentes para resolver seus 

dilemas morais, para resistir às tentações de agir ilegalmente ou de maneira 

incoerente. 

3.7.1 Matriz Curricular Nacional: breve histórico  

A competência do policial militar é definida pela Matriz Curricular Nacional, 

doravante denominada Matriz, que se caracteriza por ser um referencial teórico-

metodológico para orientar as ações formativas - inicial e continuada - dos 

profissionais da área de segurança pública - Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de 
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Bombeiros Militar, independentemente do nível ou da modalidade de ensino que se 

espera atender. Seus eixos articuladores e áreas temáticas norteiam, hoje, os mais 

diversos programas e projetos executados pela Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP).  

Em sua constituição, a Matriz apresenta um modelo único para o sistema 

educacional das polícias como também a outros órgãos de segurança pública, 

tornando-se um referencial a partir da reflexão das diferentes necessidades e 

problemas identificados na formação dos profissionais. Deve-se, para tanto, estar 

atento ao contexto sócio-profissional, em especial à demanda contínua de 

conhecimentos, saberes e habilidades para novas estruturas de aprendizagens,o 

que requer uma integração de conhecimentos que vai além do desenvolvimento de 

currículos fragmentados. 

Conforme determina a Matriz, a operacionalização deve ser realizada por meio das 

Instituições de Ensino de Segurança Pública das unidades federativas e também 

pela Escola Superior de Segurança Pública (ESSP), política aplicada pela SENASP. 

Um grande esforço de caráter nacional sinaliza para o refinamento da formação em 

Segurança Pública, que deve estar ordenada e compromissada com a cidadania e a 

educação para paz, sem ignorar o progresso científico e o saber acumulado que 

evoluem todos os dias com vigor ilimitados. 

A orientação na concepção da Matriz prioriza, identifica e propõe estratégias 

concretas para a realização do “fazer educação”, propondo instrumentos que 

permitam orientar a prática formativa e constituindo-se em um sistema educacional 

único para todas as polícias, observada as diversidades.  

Estão inseridas no conteúdo do currículo as intenções pedagógicas nas ações de 

formação, sendo uma delas a possibilidade do projeto interdisciplinar num currículo 

orientado para a integração e desenvolvimento das relações entre as disciplinas, 

incluindo os elementos conflituosos que são compreendidos de maneira mais ampla, 

por meio do olhar das diferentes áreas do conhecimento (interdisciplinaridade). 

A Matriz, conforme Sacristán (2000), tende a gerar situações nos diversos contextos 

formativos, fornecendo elementos facilitadores para que sejam debatidos, discutidos 

e estabelecidos mecanismos de ação, possibilitando aos profissionais arrazoar 
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formas de obter oportunidades de formação contínua, contemplando teoria, prática e 

enriquecimento contidos na diversidade dos saberes. Em sua abrangência, a Matriz 

busca discutir situações que garantam uma formação na qual teoria e prática 

estejam interligadas. 

A matriz curricular do curso apresenta-se estruturada a partir dos eixos profissionais, 

legal, técnico e ético, orientados pela SENASP; e áreas temáticas destinadas a 

acolherem os conteúdos necessários para a formação básica do policial militar. No 

eixo legal, estão agrupadas as disciplinas de conteúdos conceituais, como leis, 

teorias e princípios, diretamente relacionados à compreensão do sistema de 

segurança pública, suas nuances e os fundamentos do campo conceitual legal como 

subsidiador do eixo técnico da profissão e norteador da atividade policial. Esse eixo 

é responsável pelo desenvolvimento do pensamento por meio da pesquisa e da 

organização do conhecimento que habilitam o discente a pensar de forma crítica e 

criativa. No eixo técnico, estão agrupadas as disciplinas de conteúdos 

procedimentais, diretamente relacionadas ao “saber fazer” da profissão policial, que 

preveem a compreensão dos conhecimentos teóricos em prática responsável, 

refletida e consciente. No eixo ético, estão agrupadas as disciplinas de conteúdos 

atitudinais diretamente relacionadas ao “saber ser”, responsáveis por estimular a 

percepção da realidade e o desenvolvimento das potencialidades individuais 

(conscientização de si próprio) interação do grupo (observância às diferenças), bem 

como por fomentar a postura reflexiva do papel do policial perante a sociedade e a 

instituição.Observa-se na Figura 3, essa linha de raciocínio definida pela MCN: 
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Figura3 .Eixo técnico e ético da competência profissional. 
Fonte: elaborada pelo pesquisador, com base na Matriz Curricular Nacional 2014. 

O modelo acima ilustra a apresentação didática do eixo articulador da competência 

profissional que conduz a uma reflexão sobre os papéis individuais, sociais, 

históricos e político do profissional e das instituições, criando condições para que 
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ocorra a mobilização do conhecimento, das habilidades e das atitudes no processo 

de aprendizagem.  

3.7.2 Objetivos geral e específicos da Matriz Curri cular Nacional  

Nesta seção, serão apresentados, de forma plena, os objetivos da MCN, na qual se 

vê que cada detalhe observado pelos profissionais de segurança pública tem uma 

particularidade. 

Objetivo geral: as ações formativas de segurança pública, planejadas com base na 

Matriz, têm como objetivo geral favorecer a compreensão do exercício da atividade 

de segurança pública como prática da cidadania, da participação profissional, social 

e política em um Estado Democrático de Direito, estimulando a adoção de atitudes 

de justiça, cooperação, respeito à Lei, promoção humana e repúdio a qualquer forma 

de intolerância.  

Objetivos específicos: as ações formativas de segurança pública deverão criar 

condições para que os profissionais em formação possam:  

• posicionar-se de maneira crítica, ética, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como importante instrumento para mediar 

conflitos e tomar decisões;  

• perceber-se como agente transformador da realidade social e histórica do país, 

identificando as características estruturais e conjunturais da realidade social e as 

interações entre elas, a fim de contribuir ativamente para a melhoria da qualidade da 

vida social, institucional e individual;  

• conhecer e valorizar a diversidade que caracteriza a sociedade brasileira, 

posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, 

classe social, crença, gênero, orientação sexual, etnia e outras características 

individuais e sociais;  

• conhecer e dominar diversas técnicas e procedimentos, inclusive os relativos ao 

uso da força e aos equipamentos e às armas de menor potencial ofensivo para o 

desempenho da atividade de segurança pública, utilizando-os de acordo com os 

preceitos legais;  
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• utilizar diferentes linguagens, fontes de informação e recursos tecnológicos para 

construir e afirmar conhecimentos sobre a realidade em situações que requerem a 

atuação das instituições e dos profissionais de segurança pública. 

A organização curricular no processo de formação tem por objetivo diplomar o militar 

através da atividade prática profissional, desviando-se de focar somente o ensino 

formal e teórico, favorecendo, dessa forma, para um rápido entendimento e bom 

emprego da instrução recebida.  

A Matriz Curricular Nacional, com esses objetivos explicitados, prevê a 

concretização de diligências educativas focadas na ponderação da prática e 

realidade cotidiana da atividade policial, aparelhando a movimentação imediata de 

elementos que conduzam à solução e à intercessão de problemas palpáveis. 

Alguns dos temas desenvolvidos pela matriz são:  

• casos de relevância e alto risco; 
• mediação e solução de problemas policiais; 
• práticas individuais e institucionais polêmicas; 
• análise situacional concreta; 
• o imaginário do cotidiano; 
• reflexão e rotinas; 
• práticas policiais emblemáticas (Brasil, 2003, item 2.4.7). 

 
Espera-se, claramente, que, além da formação que consiste na transmissão do 

conhecimento e técnica, atividades de educação, de treinamento e pesquisa, o 

policial em desenvolvimento acadêmico receba uma instrução de modo a propiciar o 

interesse e a motivação na busca de novos conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Hamada (2008) corrobora esse ponto de vista e acrescenta que é necessário que a 

instrução, em seu desenvolvimento gradual, ocorra de forma progressiva, em um 

ambiente agradável, abolindo qualquer tipo de resistência ou pressão e 

proporcionando condições favoráveis para a necessária internalização do 

aprendizado recebido pelo militar. Isso explica a razão deste trabalho sobre uma 

análise critica alusiva à gestão de competências no âmbito militar. 

O policial militar servirá à sociedade após sua habilitação e formação, que em quase 

todos os estados brasileiros, tem duração aproximada de um ano no curso de 

soldado. Essa citação acerca do soldado se deve ao fato de que o maior número de 
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efetivo, na Corporação Militar Mineira, é constituído por esse grupo de 

profissionais.Com isso, Neti (1998) discorre que o ensino deve buscar não somente 

a fixação dos conhecimentos, mas também a educação do policial militar e a criação 

de hábitos no profissional, desenvolvendo qualidades e aptidões indispensáveis ao 

bom desempenho de suas missões. Entre as qualidades e aptidões indispensáveis 

ao desempenho da atividade policial-militar destacam-se: chefia e liderança, 

capacidade de decisão, controle emocional, lisura, urbanidade, sentimento de dever 

e relacionamento com a comunidade. 

Segundo o parecer de Perrenoud (1999), o desenvolvimento profissional educativo 

atinge seu objetivo a partir dos resultados, quando a soma do conhecimento, 

habilidade e capacidade são concebidas pela ação do policial formado com 

excelência frente às ocorrências e situações que se deflagram constantemente. A 

formação profissional deve ser uma prioridade institucional ou não obterá sucesso se 

estiver apenas direcionada a responder por demandas políticas e emergenciais. 

3.7.3 Competências relacionadas às tarefas desenvol vidas pelos policiais 

militares  

Torna-se essencial destacar que as competências operativas da MCN possuem 

relação estreita com os eixos éticos, legal e técnico, que, de acordo com Balestreri 

(1998), estão presentes na formação profissional do policial militar e sua missão 

prática em segurança pública. Isso é coerente com os quatro pilares da educação 

propostos pela Unesco (Delors, 2006),  quais sejam: aprender a aprender; aprender 

a fazer; aprender a ser e aprender a conviver.  

Os quadros relacionados às competências operativas dos PMs, conforme 

preconizados pela MCN, bem como os mapas, por disciplina, de competências 

esperadas do egresso do CFSd 2014, serão apresentados como Anexo A e Anexo 

B, os quais serão analisados comparativamente na análise de dados. 

A MCN será um instrumento de relevância para alcançar os objetivos desta 

pesquisa. Como expressão de princípios e metas de um processo educativo, a 

Matriz Curricular contribui para a construção da identidade profissional na formação 

do policial militar, definindo a sua função e competências específicas, para criar e 

aperfeiçoar padrões comuns de atuação e organização. Nesse contexto, a MCN será 
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o documento referencial para a construção dos instrumentos de pesquisa e para 

análise dos dados, por ser um referencial teórico-metodológico que orienta as ações 

formativas dos profissionais da área de Segurança Pública, nela estão inseridas as 

instruções que orientam para a construção dos currículos baseados nas áreas 

temáticas, contemplando os conteúdos indispensáveis às ações formativas, que 

devem estar alinhados ao conjunto de competências cognitivas, operacionais e 

atitudinais. 
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4 Metodologia  

Cervo e Bervian (2002) conceituam metodologia como a ordem a se observar em 

processos ou em etapas de uma investigação para que se atinja uma meta 

desejada. Assim, o método científico, conforme tratado neste capítulo, revela a sua 

importância no contexto metodológico, uma vez que a cientificidade de uma 

pesquisa preservará a confiabilidade de seus resultados dada a isenção com que 

trata a matéria analisada. Com a utilização da metodologia, o que em algum tempo 

era tida apenas como conhecimento empírico, passa a ser reconhecido 

legitimamente como conhecimento científico. Para Zanela (2009), o método é a linha 

de pesquisa escolhida para o desenvolvimento do trabalho. Dessa forma, a 

metodologia permitirá que outros cientistas, em outros lugares, utilizando os mesmos 

critérios, possam repetir um trabalho já desenvolvido. Mantendo os mesmos 

processos metodológicos, espera-se que os resultados possam ser 

semelhantemente comparados. Esta seção está dividida em duas subseções. A 

primeira apresenta a caracterização da pesquisa e a segunda contém os 

procedimentos metodológicos de coleta, tratamento e análise dos dados.   

4.1 Caracterização da pesquisa 

Quanto à abordagem, esta pesquisa é quantitativa, a qual, segundo Pope e Mays 

(1995), é a que pode ser quantificável, isto é, trata-se da conversão de opiniões e 

informações em dados, para que, posteriormente, sejam analisados. A coleta de 

dados geralmente é realizada nesses estudos por questionários que apresentam 

variáveis distintas e relevantes para a pesquisa, que em análise são, geralmente, 

apresentados por tabelas e gráficos. A expressão dos dados pode ser abordada, 

conforme Lakatos e Marconi (1982), ao revelar que devem ser expressos com 

medidas numéricas. Este defende ainda que técnicas quânticas de análise e 

tratamento dos dados apresentam melhor compreensão, mais objetividade e 

dinamismo ao processo de relação entre variáveis, pois a pesquisa quantitativa 

também é apresentada como semântica quantitativa e análise de conteúdo, 

trabalhando e mensurando dados de uma base textual. 

Quanto à natureza, para Gerhardt e Silveira (2009),trata-se de uma pesquisa 

aplicada, a qual tem por objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, 
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dirigidos, em sua maioria, à solução de problemas específicos. Envolve conceitos de 

interesses locais. 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa é descritiva, a qual, segundo Gil (2008),é uma 

pesquisa que descreve as características de determinadas populações ou 

fenômenos. Uma de suas características está na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Esse tipo 

de estudo, conforme Triviños (1987) acrescenta, tem a pretensão de descrever fatos 

e fenômenos de determinada realidade. Este autor afirma também que esse tipo de 

pesquisa tem como ponto fraco a exatidão dos fenômenos e dos fatos e que estes 

fogem da possibilidade de verificação através da observação. 

Quanto aos meios ou procedimentos, esta pesquisa é bibliográfica, documental e de 

campo. Segundo Fonseca (2002, p.32),“a pesquisa bibliográfica é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de web sites. Qualquer trabalho 

científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica que permite ao pesquisador 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto”. Jáde acordo com Gil (2008), uma 

pesquisa bibliográfica é aquela desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos, não se recomendando 

trabalhos oriundos da internet. 

Uma pesquisa de campo é caracterizada pelas inquirições que são feitas além da 

pesquisa bibliográfica ou documental. Ela se efetiva na coleta de dados, questionário 

e ou entrevista, junto a pessoas cujas características atendam à amostragem 

desejada(Fonseca, 2002).  

Para Mello (2013), o questionário deve ser administrado pelo pesquisador, que pode 

enviá-lo aos entrevistados, por meio impresso ou eletrônico, sendo possível oferecer 

assistência ou não para o preenchimento ou fazer a pesquisa presencialmente ou 

ainda via telefone. 

4.2 Procedimentos metodológicos 

Antes de serem abordados os processos metodológicos adotados nesta pesquisa, 

faz-se necessário apresentar o contexto em que o trabalho tornou-se relevante como 

objeto de estudo. 
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O pesquisador, policial militar há mais de 28 anos, dedicou a metade desse tempo 

ao serviço operacional e a outra, à formação e aperfeiçoamento do policial militar na 

APM, onde atuou como educador em ciências militares.No tempo dedicado  ao 

ensino, foram aproveitadas as oportunidades para a realização da pesquisa, a qual 

despertou a necessidade da presente investigação e avaliação do desenvolvimento 

teórico das competências profissionais no Curso de Formação de Soldados e a sua 

aplicabilidade na atividade operacional da PMMG. Considerando que com a visão de 

futuro e a busca pela excelência na prestação de serviço na segurança pública, a 

proposta de avaliar a formação do policial militar tornou-se propícia para o 

desenvolvimento de estudos que visem a mensurar o desenvolvimento das 

competências profissionais relativas ao exercício das funções exigidas desse 

profissional. 

Sendo movido por forte compromisso de ver o policial militar com formação à altura 

do que a SENASP idealizou e, com isso, prestar o melhor serviço possível à 

sociedade, este pesquisador entregou-se a exaustivas leituras e coleta de 

bibliografias pertinentes ao tema. 

Como o curso de Soldados é aquele que prepara o profissional que terá maior 

contato com a comunidade e que trabalha um cidadão vindo da sociedade, 

normalmente, sem nenhuma experiência em segurança pública, esse curso seria o 

ideal para mensurar o quanto o CFSd desenvolve competências profissionais em 

seus educandos. 

No final do ano de 2014, reunimo-nos com o Pedagogo e professores pertencentes 

ao corpo docente da EFSd em busca do estabelecimento de metas que pudessem 

responder às expectativas da nossa pesquisa. Fizemos um projeto de elaboração do 

questionário baseado nas competências operativas previstas na Matriz Curricular 

Nacional da SENASP para os cursos de formação de Soldados.  

Com os recursos disponibilizados pelo Google Docs, foi elaborado um questionário, 

conforme descrito na sequência, a fim de alcançar os novéis Soldados distribuídos 

no Estado de Minas Gerais. 
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4.3  Unidade de análise  

A pesquisa foi realizada no contexto da PMMG; os respondentes pertencem a essa 

instituição e são egressos do Curso de Formação de Soldados da Academia de 

Polícia Militar de Minas Gerais. Esses militares, já formados, estão sendo 

empregados em atividades práticas operacionais desde a realização da Copa do 

Mundo de 2014,nos diversos batalhões em todo o Estado de Minas Gerais.  

4.4  Unidade de observação  

A unidade de observação foi constituída pelos Soldados egressos do Curso de 

Formação de Soldados da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais,realizado 

entre os meses de janeiro e novembro,durante o ano de 2014, na cidade de Belo 

Horizonte, Minas Gerais, e o curso teve um total de 1952 alunos formados.O 

questionário foi elaborado e disponibilizado aos militares por meio da ferramenta 

Google Docs, no segundo semestre do ano de 2015, havendo um total de 726 

respondentes, o que equivale a 37,19% dos egressos. 

4.5  Método de coleta de dados  

A base teórica de suporte aos objetivos específicos foi apresentada no referencial 

teórico. 

As perguntas dos questionários, por serem pertinentes aos objetivos da pesquisa, 

contemplaram, primeiramente, as questões enumeradas de 01 a 17, alusivas ao 

desenvolvimento da competência profissional para as atividades operacionais da 

PMMG, conforme previsto na Matriz Curricular Nacional da SENASP. A segunda 

parte dessa abordagem refere-se à questão 17, tendo sido abordados 

questionamentos de caráter geral sobre as competências requeridas no curso. 

Para analisar se o Curso de Formação de Soldados da PMMG promoveu ou nãoo 

desenvolvimento adequado das competências profissionais para a execução das 

atividades operacionais, foi utilizado o resultado de uma pesquisa qualitativa 

aplicada por meio de questionários, pelo pesquisador. Esses questionários foram 

dirigidos aos Soldados egressos do Curso de Formação de Soldados de 2014, os 

quais se encontram lotados nos diversos batalhões da PMMG. Para isso foiutilizada 

uma ferramenta virtual do Google doc. Os questionários, que tiveram como foco 
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avaliar a contribuição das disciplinas operacionais para o desenvolvimento de 

competência em sua atuação nas atividades operacionais, constantes no Apêndice 

A, buscaram as bases para responder os objetivos específicos desta pesquisa. 

Antecedendo a preparação para elaboração do questionário, foi feito contato com o 

pedagogo e professores que fizeram parte do corpo docente do CFSd 2014, para 

debater sobre os questionamentos que pudessem ser relevantes para subsidiar no 

alcance aos objetivos da pesquisa. Após os debates e escolha das questões a 

serem incluídas neste processo, foi realizado um teste de respostas entre militares 

da APM para que pudéssemos avaliar a abrangência correta do que tínhamos como 

alvo da pesquisa. O questionário foi elaborado e inserido na ferramenta do Google 

Docs, no mês de novembro de 2015 para teste, e disponibilizado a todos os 1954 

policiais egressos do CFSd 2014, tendo a pesquisa sido encerrada no final do mês 

de dezembro daquele mesmo ano. Segue abaixo à síntese de como o questionário 

foi apresentado aos respondentes, os critérios para avaliação de cada item, os 05 

itens opcionais de respostas e os temas avaliados: (Retirados do Apêndice A) 

Os itens abaixo relacionam as habilidades que compõem o perfil desejado para o 

profissional formado no CFSd da PMMG, e visa avaliar a contribuição das atividades 

pedagógicas, desenvolvidas no curso, para o seu desempenho no emprego nas 

atividades operacionais. O critério de avaliação oferecido ao respondente seguiu a 

seguinte escala:  

1- não desenvolveu; 

2 - desenvolveu em nível baixo; 

3 - desenvolveu em nível médio; 

4 - desenvolveu em nível alto; 

5 - desenvolveu plenamente. 

Os critérios de avaliação foram aplicados aos seguintes temas relacionados às 

competências e habilidades esperadas do egresso: 

• Policiamento ostensivo; 

• Segurança do policial militar; 

• Técnicas de abordagem; 

• Utilização de armamento e equipamento; 
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• Procedimentos em ações judiciais: escoltas e mandados; 

• Procedimentos em local de crime; 

• Gerenciamento de dados; 

• Redação oficial; 

• Condução de viaturas; 

• Comunicação operacional; 

• Raciocínio difuso; 

• Capacidade de concentração e observação; 

• Ações relacionadas ao processo decisório; 

• Ações táticas policiais; 

• Intervenções em ocorrências policiais; 

• Compromisso institucional; 

• Questões gerais. 

4.6 Método de tratamento dos dados  

Foi utilizada como técnica para tratamento dos dados da pesquisa a ferramenta de 

coleta do Google Docs. Este instrumento virtual disponibiliza a organização e a 

elaboração dos gráficos que o próprio sistema gera. As tabelas foram organizadas 

posteriormente em gráficos para inserção dos dados,buscando disponibilizar uma 

melhor visualização dos símbolos quantitativos alcançados pela pesquisa. Os 

resultados foram apresentados por meios percentuais, de acordo com os cálculos 

efetivados pelo próprio sistema que gerou os referidos gráficos. A tabela abaixo 

apresenta a síntese da metodologia utilizada nesta pesquisa.  

 

 



56 
 

Tabela2 -Síntese da metodologia 
 
Objetivos específicos  Autores  Tipo de 

pesquisa 
Fonte/ 

instrumento de 
coleta de dados 

− Caracterizar o CFSd. 
 

− Cotta (2005). 
− Hamada (2008). 
− Matriz Curricular Nacional- 

2014. 
− Conteúdo programático do 

CFSd/2014. 

 
− Documental. 

 
− Projeto 

pedagógico 

− Identificar as 
competências 
operativas da MCN 
para o CFSd. 

− Matriz Curricular Nacional 
2014. 

 
− Conteúdo programático do 

CFSd/2014. 

 
− Documental 

 
− MCN 2014 

− Identificar o nível de 
desenvolvimento das 
competências 
contempladas pelo 
CFSd na ótica dos 
egressos. 

 
 

 
− De campo 
 

 
− Questionário:  

questões 01 a 16 

− Identificar possíveis 
desafios relacionados 
ao CFSd. 

 
 

 
− Questionário 
 
− De campo 

 
− Questionário:  

questões 01 a 17 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Na próxima seção, os dados obtidos por meio do questionário e das entrevistas 

serão apresentados e analisados à luz do Referencial Teórico discutido nas seções2 

e 3 desta dissertação.  
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5  Apresentação e análise dos resultados 

 

Nesta seção são apresentados os resultados da pesquisa realizada a fim de estudar 

o desenvolvimento adequado das competências profissionais para a execução das 

atividades operacionais, as quais são discutidas à luz do referencial teórico, com 

base na aplicabilidade do conteúdo acadêmico. Antes, porém, será feita uma 

caracterização do Curso de Formação de Soldados da PMMG. 

5.1 Caracterização do Curso de Formação de Soldados  

Por determinação da SENASP, houve alteração do requisito para ingresso na 

carreira das Praças da PMMG, exigindo-se o ensino superior de escolaridade. Foi 

previsto que, nos cinco anos a partir do ano de 2010, seria admitido o nível médio, 

desde que o curso de formação inicial fosse de nível superior. Houve a necessidade 

de criação do Curso Superior de Tecnologia em Atividade de Polícia Ostensiva 

(CSTAPO) na instituição, proporcionando uma nova perspectiva para a formação do 

soldado na PMMG.O público alvo a que se destina são civis aprovados em concurso 

público e o curso realizado conforme as normas de autorização e reconhecimento do 

Conselho Estadual de Educação, com atualização da nomenclatura das disciplinas, 

baseadas na nova versão da Matriz Curricular Nacional, e adequações na matriz 

curricular do curso. 

O projeto pedagógico contempla uma matriz curricular, na qual ocurso é estruturado 

de forma presencial,com o período de realização de onze meses destinados às 

fases acadêmicas e atividades práticas, com horário integral, atividades de práticas 

policiais, inclusive nos finais de semana, feriados e eventos, conforme demanda. A 

carga horária totaliza 1922 horas-aula,entre aulas teóricas e práticas, sendo o dia 

letivo composto de 08 (oito) a 10 (dez) horas-aula. 

O objetivo geral é formar tecnólogos em atividade de polícia ostensiva, 

desenvolvendo as competências profissionais necessárias para o desempenho das 

atividades policiais, inerentes à função do Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais, mediadas pela articulação de saberes científicos, práticos e 

tecnológicos, em conformidade com o perfil Profissiográfico e com o Mapeamento de 

Competências da SENASP. 
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Como competências do perfil de egresso, construído a partir dos parâmetros 

contidos no Estudo Profissiográfico e Mapeamento de Competências da SENASP, 

bem como nas tarefas ocupacionais dos Soldados da Polícia Militar previstas no 

Catálogo Brasileiro de Ocupações, espera-se o atendimento às exigências 

constitucionais e à legislação pertinente, no que diz respeito à missão institucional e 

às demandas da sociedade. 

O profissional de segurança pública deve atuar,na sua esfera de competência, como 

solucionador de questões relacionadas à área de defesa social, de modo preventivo 

e repressivo. Nessa visão, apresentam-se algumas competências do Soldado de 1ª 

Classe: proteger as pessoas, assegurando a dignidade da pessoa humana, as 

liberdades e os direitos fundamentais, bem como os órgãos, entidades e serviços, 

contribuindo para a paz social no Estado de Minas Gerais; agir com civilidade, ser 

polido e cortês ao desempenhar suas atribuições; resolver problemas e tomar 

decisões em curto espaço de tempo, baseadas em princípios legais, éticos e morais; 

encaminhar de maneira adequada as ocorrências policiais, preservando o local de 

crime e as provas materiais; apresentar-se de maneira condizente com o cargo e 

função que desempenha, transmitindo segurança à população; atuar no sistema de 

defesa social por meio da gestão integrada entre os órgãos do sistema e a 

comunidade; cumprir rigorosamente as normas, diretrizes e regulamentos vigentes 

como forma de garantir o senso de pertencimento e de responsabilidade social da 

instituição; aplicar corretamente a legislação pertinente à sua atividade, para que a 

atuação policial esteja sempre pautada em observância aos parâmetros legais; 

manusear corretamente todos os equipamentos e armamentos utilizados na 

atividade policial-militar, a partir dos princípios de legalidade, necessidade e 

proporcionalidade; ter capacidade de aplicar as técnicas de defesa pessoal; e 

manter o condicionamento físico necessário, cultivando hábitos saudáveis que 

favoreçam o desempenho das atividades profissionais. 

A abordagem por competências é um dos fundamentos da Educação de Polícia 

Militar (EPM), caracterizada pela valorização da construção do conhecimento nas 

dimensões cognitivas, procedimentais e atitudinais, mediada por metodologias que 

incentivem o policial militar à reflexão crítica sobre a prática e o ambiente em que 

desempenha suas tarefas.  
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Nesse sentido, a interdisciplinaridade e a transversalidade são duas abordagens 

metodológicas (modo de trabalhar o conhecimento) complementares, tratadas como 

essenciais para nortear o currículo dos cursos da EPM, articulando diferentes 

campos do conhecimento e contextualizando-os com a prática profissional, de 

maneira a contribuir para a consolidação de uma aprendizagem significativa. Essas 

abordagens metodológicas ampliam a reflexão sobre a prática e a realidade 

profissional de forma a auxiliar na solução de problemas de segurança pública.  

As atividades pedagógicas a serem desenvolvidas no Curso Superior de Tecnologia 

em Atividade de Polícia Ostensiva CSTAPO / CFSd estão organizadas a partir de 

eixos articuladores e áreas temáticas. Esses norteiam a transversalidade dos 

conteúdos e, por isso, são tratados como referência para orientar o planejamento 

das aulas e atividades complementares, extensão e pesquisa e para a proposição 

de temas dos trabalhos interdisciplinares.  

A fim de possibilitar a consolidação da interdisciplinaridade, os professores atuarão 

como facilitadores na construção do conhecimento, respeitando o alinhamento entre 

as atividades didáticas e a doutrina institucional. Para tanto, serão realizados 

seminários e reuniões periódicas, de acordo com o calendário de atividades da 

Escola de Formação de Soldados (EFSd). 

As áreas temáticas contemplam conteúdos indispensáveis à qualificação do 

profissional, os quais são trabalhados com base no referencial teórico-metodológico 

do mapeamento das competências, estando alinhadas às diretrizes da Matriz 

Curricular Nacional, emanadas pelo Governo Federal, por meio da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública, sendo denominadas:  

- Sistemas, Instituições e Gestão Integrada em Segurança Pública;  
- Violência, Crime e Controle Social;  
- Conhecimentos Jurídicos;  
- Modalidades de Gestão de Conflitos e Eventos Críticos;  
- Valorização Profissional e Saúde do Trabalhador;  
- Comunicação, Informação e Tecnologias em Segurança Pública;  
- Cultura, Cotidiano e Prática Reflexiva;  
- Funções, Técnicas e Procedimentos em Segurança Pública; 
- Atividades Práticas.  
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No ensino por competências, as dimensões do pensar, ser, conviver e atuar 

encontram-se intimamente relacionadas, articulando-se com teorias e práticas 

pedagógicas significativas que visam a criar condições para a apreensão de 

conhecimentos e consequente aplicabilidade. O curso tem a sua estruturação 

curricular amoldada, também, às resoluções oriundas do Ministério da Educação e 

do Conselho Estadual de Educação, parametrizadoras da organização e do 

funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. 

5.2 Apresentação dos Resultados da pesquisa 

Para a demonstração dos resultados de cada pergunta do questionário, foram 

elaborados tabelas e gráficos. Os dados coletados na pesquisa apresentaram os 

seguintes resultados, conforme análise e demonstração gráfica de média geral. 

Cada pergunta do questionário apresentado aos respondentes pertence a um tema 

geral, o qual intitula o gráfico. Os valores percentuais alcançados nas respostas dos 

questionários foram sistematizados em uma tabela, cujos valores são coerentes com 

o que pode ser visualizado na representação gráfica. A análise dos valores 

apresentados explicitará dois aspectos: o primeiro demonstra o cálculo somativo dos 

dois maiores valores, ou seja, o que desenvolveu a competência plenamente e o 

que a desenvolveu em nível alto; o segundo demonstra o cálculo somativo dos dois 

menores valores, isso é, o que não desenvolveu competência e o que desenvolveu 

em nível baixo, conforme os valores de respostas dada em cada tema abordado pelo 

questionário. As tabelas a seguir apresentam os valores percentuais apurados: 

5.2.1 Policiamento Ostensivo 
 
Tabela 3  – Respostas do questionário: policiamento ostensivo 

COMPETÊNCIAS 1 2 3 4 5 

1. Policiamento Ostensivo - Ter a capacidade de zelar pela 
manutenção e guarda dos bens, equipamentos e demais 
materiais sob sua responsabilidade. 

15% 2% 10% 25% 61% 

 2. Policiamento Ostensivo - Demonstrar conhecimento sobre 
técnicas e procedimentos de preservação da ordem pública. 

1% 4% 15% 41% 37% 

3. Policiamento Ostensivo - Capacidade de manter-se visível, 
quando necessário (ação presença, estar em local que facilite que 
as pessoas o vejam).      

1% 1% 8% 22% 65% 

Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 
Elaborado pelo autor 

 



Figura 4 . Gráfico: policiamento ostensivo
Fonte: Google docs 
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Ordem Pública, em cujo emprego o homem ou a organização de Polícia 

estiver sendo empregado seja identificado de pronto, pela farda, pelo equipamento 

e, principalmente, viatura. São ações de exclusividade das Polícias Militares

No que tange ao policiamento ostensivo,

atividades pedagógicas o

desempenho das atividades operacionais, 

valores de respostas para os itens respondidos

desenvolveu plenamente

desenvolveu em nível baixo

5.2.2 Segurança do policial militar

Tabela 4  –Respostas do questionário: seguran
COMPETÊNCIAS

1.Segurança do policial militar 
desenvolveu a competência profissional do PM para a sua 
atuação nas atividades operacionais policiais após a formatura?
 2. Segurança do policial militar 
situações de risco e antever sua ocorrência.
3. Segurança do policial militar 
grau de risco da missão, considerando sua finalidade, objetivos e 
periculosidade.      
4. Segurança do policial militar 
segurança em locais com índice elevado de violência e 
criminalidade, demonstrando conhecimento da situação.
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 
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e, principalmente, viatura. São ações de exclusividade das Polícias Militares

No que tange ao policiamento ostensivo, especificamente se a contribuição das 

atividades pedagógicas oferecidas no CFSd  desenvolveu competências para o 

desempenho das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados: 

de respostas para os itens respondidos “desenvolveu 

nvolveu plenamente” totalizaram 84%; e para os itens  “não desenvolveu ou 

em nível baixo” totalizaram 3%. 

do policial militar  

espostas do questionário: segurança do policial militar
COMPETÊNCIAS 1 2

do policial militar - O estágio operacional 
desenvolveu a competência profissional do PM para a sua 
atuação nas atividades operacionais policiais após a formatura? 

6% 15%

Segurança do policial militar - Capacidade de identificar 
de risco e antever sua ocorrência. 

2% 7%

Segurança do policial militar - Ter a capacidade de avaliar o 
considerando sua finalidade, objetivos e 

2% 7%

Segurança do policial militar - Ser capaz de atuar com 
segurança em locais com índice elevado de violência e 
criminalidade, demonstrando conhecimento da situação. 

0% 0%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 

1% 2%

11%

29%
55%

2%

1 - Policiamento Ostensivo

Não desenvolveu

Desenvolveu em nível baixo

Desenvolveu em nível médio

Desenvolveu em nível alto

Desenvolveu plenamente

Não respondeu
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desenvolveu em nível alto e 

não desenvolveu ou 

ça do policial militar 
2 3 4 5 

15% 28% 22% 27% 

7% 25% 32% 32% 

7% 21% 35% 33% 

0% 7% 36% 57% 

Não desenvolveu

Desenvolveu em nível baixo

Desenvolveu em nível médio

Desenvolveu em nível alto

Desenvolveu plenamente

Não respondeu



Figura 5 . Gráfico: segurança do policial militar.
Fonte: Google docs 

A segurança do policial militar é o conjunto de atitudes capazes de manter a 

integridade do policial para que ele possa atender às demandas da sociedade nas 

intervenções em ocorrências. 

Nesse quesito,analisamos se 

no CFSd desenvolveu competências para o desempe

operacionais. Disso,obtivemos os seguintes resultados: 

os itens respondidos “

totalizaram 68%; e os itens 

totalizaram 10%. 

 

5.2.3 Técni cas de abordagem

Tabela 5  – Respostas do questionário: técnicas de abordagem
COMPETÊNCIAS

1. Técnicas de abordagem - 
conhecimento sobre as técnicas de abordagem.
 2. Técnicas de abordagem - 
abordagem. 
3. Técnicas de abordagem 
abordagem policial, com apropriado comando de voz.
4. Técnicas de abordagem 
imobilização, se necessário, ao cumprir mandados de prisão, 
atendendo os preceitos legais.
5. Técnicas de abordagem - Ter capacidade de aplicar as técnicas 
de defesa pessoal. (treinamento continuado).
6. Técnicas de abordagem 
condicionamento físico no desempenho das tarefas do cargo.
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

 

Gráfico: segurança do policial militar. 

A segurança do policial militar é o conjunto de atitudes capazes de manter a 

integridade do policial para que ele possa atender às demandas da sociedade nas 

intervenções em ocorrências.  

Nesse quesito,analisamos se a contribuição das atividades pedagógicas

no CFSd desenvolveu competências para o desempenho das atividades 

obtivemos os seguintes resultados: os valores de respostas para 

os itens respondidos “desenvolveu em nível alto e desenvolve

s itens “não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” 

cas de abordagem  

Respostas do questionário: técnicas de abordagem 
COMPETÊNCIAS 1 2

 Ao realizar revista em suspeitos, ter 
conhecimento sobre as técnicas de abordagem. 

1% 3%

 Demonstrar domínio das técnicas de 1% 5%

Técnicas de abordagem - Ser capaz de aplicar técnicas de 
abordagem policial, com apropriado comando de voz. 

1% 4%

Técnicas de abordagem - Ser capaz de aplicar técnicas de 
imobilização, se necessário, ao cumprir mandados de prisão, 
atendendo os preceitos legais. 

3% 14%

Ter capacidade de aplicar as técnicas 
de defesa pessoal. (treinamento continuado). 

4% 13%

Técnicas de abordagem - Capacidade de demonstrar 
condicionamento físico no desempenho das tarefas do cargo. 

2% 6%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 
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A segurança do policial militar é o conjunto de atitudes capazes de manter a 

integridade do policial para que ele possa atender às demandas da sociedade nas 

a contribuição das atividades pedagógicas oferecidas 

nho das atividades 

os valores de respostas para 

e desenvolveu plenamente” 

“não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” 

2 3 4 5 

3% 11% 35% 48% 

5% 14% 34% 43% 

4% 15% 36% 42% 

14% 26% 23% 32% 

13% 30% 24% 27% 

6% 11% 36% 43% 



Figura 6 . Gráfico: técnicas de abordagem
Fonte: Google docs 

As técnicas de abordagem referem

aproximação do policial militar, estando este a pé, montado ou motorizado, 

abordar uma ou mais pessoas que emanam indícios de suspeição

praticado ou estejam na iminência de praticar ilícitos penais; 

a locais suspeitos e de riscos que possam abrigar ou que estejam sendo utilizados 

para práticas ilegais. Esta ação policial tem como 

advertir, prender, assistir, 

Quanto às técnicas de abordagem, es

atividades pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu competências para o 

desempenho das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados: 

valores de respostas para os itens respondidos “desenvolveu

desenvolveu plenamente” totalizaram 70%;  e para os itens  “não desenvolveu ou 

desenvolveu em nível baixo” totalizaram 10%.

 
 
5.2.4 Utilização de armamento e equipamento
 
Tabela 6  – Respostas do questionário: utilização de armamento e equipamento 

COMPETÊNCIAS

1. Utilização de armamento e equipamento 
no uso de armamentos e equipamentos utilizados pela instituição.
 2. Utilização de armamento e equipamento 
manusear armas com menor potencial ofensivo. Capacidade de 
manusear armas letais. Capacidade de utilizar armas e munições, 
quando necessário. 
3. Utilização de armamento e equipamento 
conhecimento sobre técnicas de tiro policial (tiro de precisão, sob 
estresse, tiro noturno, intuitivo, dentre outros).
4. Utilização de armamento e equipamento 
conhecimento sobre técnicas de tiro policial.
5. Utilização de armamento e equipamento 

Gráfico: técnicas de abordagem. 

As técnicas de abordagem referem-se aos estudos da competência na habilidade 

aproximação do policial militar, estando este a pé, montado ou motorizado, 

abordar uma ou mais pessoas que emanam indícios de suspeição

praticado ou estejam na iminência de praticar ilícitos penais; bem como abordagem 

e de riscos que possam abrigar ou que estejam sendo utilizados 

para práticas ilegais. Esta ação policial tem como objetivo investigar, orientar, 

advertir, prender, assistir, etc, visando à manutenção da ordem pública

Quanto às técnicas de abordagem, especificamente verifica se a contribuição das 

atividades pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu competências para o 

desempenho das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados: 

valores de respostas para os itens respondidos “desenvolveu

desenvolveu plenamente” totalizaram 70%;  e para os itens  “não desenvolveu ou 

desenvolveu em nível baixo” totalizaram 10%. 

.4 Utilização de armamento e equipamento  

Respostas do questionário: utilização de armamento e equipamento 
COMPETÊNCIAS 1 2

Utilização de armamento e equipamento - Demonstrar domínio 
no uso de armamentos e equipamentos utilizados pela instituição. 

1% 5%

armamento e equipamento - Capacidade de 
manusear armas com menor potencial ofensivo. Capacidade de 
manusear armas letais. Capacidade de utilizar armas e munições, 

2% 10%

Utilização de armamento e equipamento - Atuar demonstrando 
conhecimento sobre técnicas de tiro policial (tiro de precisão, sob 
estresse, tiro noturno, intuitivo, dentre outros). 

3% 12%

Utilização de armamento e equipamento - Atuar demonstrando 
conhecimento sobre técnicas de tiro policial. 

2% 6%

Utilização de armamento e equipamento - Ser capaz de atuar 1% 4%
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competência na habilidade de 

aproximação do policial militar, estando este a pé, montado ou motorizado, para 

abordar uma ou mais pessoas que emanam indícios de suspeição, que tenham 

bem como abordagem 

e de riscos que possam abrigar ou que estejam sendo utilizados 

objetivo investigar, orientar, 

manutenção da ordem pública.   

se a contribuição das 

atividades pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu competências para o 

desempenho das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados: os 

valores de respostas para os itens respondidos “desenvolveu em nível alto e 

desenvolveu plenamente” totalizaram 70%;  e para os itens  “não desenvolveu ou 

Respostas do questionário: utilização de armamento e equipamento  
2 3 4 5 

5% 11% 36% 45% 

10% 22% 25% 39% 

12% 21% 29% 33% 

6% 22% 32% 36% 

4% 17% 29% 46% 



de acordo com o escalonamento do uso progressivo (diferenciado) 
da força. Ser capaz de atuar de acordo com o uso diferenciado da 
força. 
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

 

Figura 7 . Gráfico: utilização de armamento e equipamento
Fonte: Google docs 

O armamento e equipamento policial são instrumentos de suporte

do serviço que envolve a competência profissional para o seu uso adequado, aliado

à capacidade e o preparo do PM

conhecendo a legalidade do uso progressivo dessa modalidade para solucionar os 

casos em que requerem o se

armamento e equipamento,

manuseio, mecanismo de segurança, princípio de funcionamento

básicos e específicos do 

Em se tratando de utilização de armamento e equipamento, 

egressos quanto à contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd

desenvolvimento das 

operacionais, obtivemos 

e desenvolveu plenament

desenvolveu em nível baixo

 

 

 

 

 

 

de acordo com o escalonamento do uso progressivo (diferenciado) 
da força. Ser capaz de atuar de acordo com o uso diferenciado da 

respondido pelos egressos CFSd 2014 

Gráfico: utilização de armamento e equipamento. 

O armamento e equipamento policial são instrumentos de suporte

que envolve a competência profissional para o seu uso adequado, aliado

e o preparo do PM para intervir em procedimentos 

conhecendo a legalidade do uso progressivo dessa modalidade para solucionar os 

casos em que requerem o seu uso. O policial militar deverá ter afinidade com o 

e equipamento, possuindo conhecimentos básicos, tais como o 

manuseio, mecanismo de segurança, princípio de funcionamento

do instrumento que irá utilizar. 

Em se tratando de utilização de armamento e equipamento, 

contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd

 competências para o desempenho das atividades 

operacionais, obtivemos a média de respostas aos itens “desenvolveu 

e desenvolveu plenamente” totalizando70%; e quanto aos itens “

desenvolveu em nível baixo” totalizaram 9%. 
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O armamento e equipamento policial são instrumentos de suporte para a execução 

que envolve a competência profissional para o seu uso adequado, aliados 

para intervir em procedimentos de forma legal, 

conhecendo a legalidade do uso progressivo dessa modalidade para solucionar os 

ter afinidade com o 

conhecimentos básicos, tais como o 

manuseio, mecanismo de segurança, princípio de funcionamento, fundamentos 

Em se tratando de utilização de armamento e equipamento, a avaliação dos 

contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd no 

competências para o desempenho das atividades 

desenvolveu em nível alto 

os itens “não desenvolveu e 



5.2.5 Procedimentos em ações policiais: escolta e mandado s
 
Tabela 7  – Respostas do questionário: procedimentos em ações policiais

COMPETÊNCIAS

1. Procedimentos em ações judiciais: escoltas e mandados 
estágio operacional desenvolveu a competência profissional do 
PM para a sua atuação nas atividades operacionais policiais após 
a formatura?  
 2. Procedimentos em ações 
Demonstrar conhecimento sobre escolta, acompanhamento e 
cerco policial em diversas situações.
3. Procedimentos em ações judiciais: escoltas e mandados 
acompanhar oficial de justiça em mandados de busca e 
apreensão, demonstrar conhecimento sobre os procedimentos de 
busca e apreensão. 
4. Procedimentos em ações judiciais: escoltas e mandados 
Demonstrar conhecimento sobre os procedimentos de busca e 
apreensão. 
5. Procedimentos em ações judiciais: escoltas e mandados 
capaz de conduzir os diferentes envolvidos à delegacia.
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

 
 

Figura 8 . Gráfico: procedimentos em 
Fonte: Google docs. 

Nas prescrições operativas 

ações judiciais, voltados para as atividades de escolta e cumprimento de mandados. 

Entretanto, a PMMG deixou de

escolta em razão do Estado haver criado a Subsecretaria de Administração Prisional 

(SUAPI), a qual tem viaturas caracterizadas e pessoal treinado para executar essa 

tarefa, cabendo à Polícia Militar auxiliar es

serviço de cumprimento de mandados, h

pública para o cumprimento das ordens judiciais

sobre a posse de terras rurais, em razão da sua função institucional e do 

Procedimentos em ações policiais: escolta e mandado s

do questionário: procedimentos em ações policiais
COMPETÊNCIAS 1 2

Procedimentos em ações judiciais: escoltas e mandados - O 
estágio operacional desenvolveu a competência profissional do 
PM para a sua atuação nas atividades operacionais policiais após 

8% 19%

Procedimentos em ações judiciais: escoltas e mandados - 
Demonstrar conhecimento sobre escolta, acompanhamento e 
cerco policial em diversas situações. 

8% 23%

Procedimentos em ações judiciais: escoltas e mandados - Ao 
acompanhar oficial de justiça em mandados de busca e 
apreensão, demonstrar conhecimento sobre os procedimentos de 

12% 21%

Procedimentos em ações judiciais: escoltas e mandados - 
Demonstrar conhecimento sobre os procedimentos de busca e 

7% 17%

Procedimentos em ações judiciais: escoltas e mandados - Ser 
capaz de conduzir os diferentes envolvidos à delegacia. 

6% 11%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 

Gráfico: procedimentos em ações judiciais. 

operativas da grade da MCN, estão previstos os procedimentos em 

ações judiciais, voltados para as atividades de escolta e cumprimento de mandados. 

Entretanto, a PMMG deixou de ser diretamente responsável

escolta em razão do Estado haver criado a Subsecretaria de Administração Prisional 

(SUAPI), a qual tem viaturas caracterizadas e pessoal treinado para executar essa 

tarefa, cabendo à Polícia Militar auxiliar esse serviço, quando solicitad

serviço de cumprimento de mandados, havendo necessidade do uso da força 

pública para o cumprimento das ordens judiciais, decorrentes de conflitos coletivos 

sobre a posse de terras rurais, em razão da sua função institucional e do 
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Procedimentos em ações policiais: escolta e mandado s 

do questionário: procedimentos em ações policiais 
2 3 4 5 

19% 25% 23% 23% 

23% 25% 23% 19% 

21% 23% 20% 22% 

17% 25% 25% 23% 

11% 23% 25% 32% 

 

estão previstos os procedimentos em 

ações judiciais, voltados para as atividades de escolta e cumprimento de mandados. 

 pela execução de 

escolta em razão do Estado haver criado a Subsecretaria de Administração Prisional 

(SUAPI), a qual tem viaturas caracterizadas e pessoal treinado para executar essa 

e serviço, quando solicitada.  Quanto ao 

avendo necessidade do uso da força 

decorrentes de conflitos coletivos 

sobre a posse de terras rurais, em razão da sua função institucional e do 



treinamento específico, os atos deverão ser executados com apoio da Polícia Militar 

e/ou Polícia Federal, observada a respectiva esfera de competência.

Sobre o referido item

competências para o desempenho das atividades operacionais, eles 

que a contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd

em nível alto e desenvolveu plenamente”

desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 27%.

alcançadas, apesar de atenderem positivamente à pesquisa, 

baixo de desenvolvimento teve uma margem consid

pelo fato de as escoltas serem 

respondentes não terem trabalhado 

 
5.2.6 Procedimentos em local de crime

 
Tabela 8  – Respostas do questionário: procedimentos em local de crime

COMPETÊNCIAS

1. Procedimentos em local de crime 
local de crime ser capaz de aplicar técnicas de preservação. Ser 
capaz de preservar o local do crime, quando necessário. Ser 
capaz de preservar o local do crime.
 2. Procedimentos em local de crime 
básico sobre diversos tipos de perícia.
3. Procedimentos em local de crime 
demonstrando conhecimento sobre o perfil e modus operandi do 
criminoso ao proceder investigações de infrações penais, ao 
localizar pessoas e em outras situações diversas.
4. Procedimentos em local de crime 
demonstrando conhecimento sobre o perfil e modus operandi do 
criminoso. 
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

Figura 9 . Gráfico: procedimentos em local de crime
Fonte: Google docs 

específico, os atos deverão ser executados com apoio da Polícia Militar 

e/ou Polícia Federal, observada a respectiva esfera de competência.

Sobre o referido item, ao questionar os militares, se estas desenvolveram 

competências para o desempenho das atividades operacionais, eles 

a contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd

e desenvolveu plenamente”, totalizando 47%;  e os itens  “não 

desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 27%.

pesar de atenderem positivamente à pesquisa, verificamos que o nível 

baixo de desenvolvimento teve uma margem considerável. Iss

tas serem desempenhadas por órgão próprio

não terem trabalhado na execução desse tipo de missão

.6 Procedimentos em local de crime  

Respostas do questionário: procedimentos em local de crime
COMPETÊNCIAS 1 2

Procedimentos em local de crime - Ao comparecer e preservar o 
local de crime ser capaz de aplicar técnicas de preservação. Ser 
capaz de preservar o local do crime, quando necessário. Ser 
capaz de preservar o local do crime. 

2% 4%

Procedimentos em local de crime - Demonstrar conhecimento 
básico sobre diversos tipos de perícia. 

4% 9%

Procedimentos em local de crime - Ter capacidade para agir 
demonstrando conhecimento sobre o perfil e modus operandi do 
criminoso ao proceder investigações de infrações penais, ao 
localizar pessoas e em outras situações diversas. 

3% 13%

Procedimentos em local de crime - Ter capacidade para agir 
demonstrando conhecimento sobre o perfil e modus operandi do 

2% 14%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 

 

procedimentos em local de crime. 
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específico, os atos deverão ser executados com apoio da Polícia Militar 

e/ou Polícia Federal, observada a respectiva esfera de competência. 

, se estas desenvolveram 

competências para o desempenho das atividades operacionais, eles responderam 

a contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd:“desenvolveu 

totalizando 47%;  e os itens  “não 

desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 27%.Quanto às somas 

verificamos que o nível 

erável. Isso pode ter ocorrido 

por órgão próprio, e muitos dos 

esse tipo de missão. 

Respostas do questionário: procedimentos em local de crime 
2 3 4 5 

4% 14% 33% 45% 

9% 31% 25% 29% 

13% 26% 26% 30% 

14% 23% 29% 30% 
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O militar que comparece a um local de crime deve estar consciente das atividades 

que normalmente deve ali desenvolver,como: assistência à vítima;prisão do 

criminoso, com apreensão do instrumento da infração e/ou seu produto, se for o 

caso; isolamento e preservação do local; arrolamento de testemunhas;comunicação 

do fato à autoridade de polícia judiciária, com acionamento de perícia, nos casos em 

que for necessário; vigilância sobre o local e indícios; relacionamento com a 

imprensa, na forma preconizada nos documentos normativos;relacionamento com os 

diversos órgãos que compõem o Sistema de Defesa Social, contribuindo para que o 

ciclo completo de polícia seja efetivado; controle de trânsito de veículos e pessoas; 

acionamento dos planos particulares pertinentes ao fato delituoso. 

 

Ao se tratar de procedimentos em local de crime, o questionamento se deu para 

avaliar a contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd e se essas 

desenvolveram competências para o desempenho das atividades operacionais, 

obtivemos os seguintes resultados: os valores de respostas para os itens 

respondidos “desenvolveu em nível alto e desenvolveu plenamente” totalizaram 

62%;  e os itens  “não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 13%. 

 
 

5.2.7 Gerenciamento de dados 
 
 
Tabela 9  – Respostas do questionário: gerenciamento de dados 

COMPETÊNCIAS 1 2 3 4 5 

1. Gerenciamento de dados - Ter capacidade de elaborar dados 
isolados, transformando-os rapidamente em informações úteis, 
segundo o contexto de atuação e a finalidade. 

4% 12% 25% 31% 26% 

 2. Gerenciamento de dados - Ter capacidade de coletar/analisar 
dados isolados, transformando-os rapidamente em informações 
úteis, segundo o contexto de atuação e a finalidade. 

4% 12% 21% 34% 27% 

3. Gerenciamento de dados - Ser capaz de gerenciar dados 
relativos à segurança pública (por exemplo, dados de 
geoprocessamento, mapas e boletins de ocorrência, dentre 
outros). 

6% 16% 23% 27% 26% 

Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 
Elaborado pelo autor 

 



Figura 10 . Gráfico: gerenciamento de dados
Fonte: Google docs 

Gerenciar dados é uma função se suma importância para a atividade policial militar, 

pois através do desenvolvimento dessas informações 

empenho que visem melhorar a qualidade do serviço em segurança 

pública,trabalhando dados como: veículos roubados, pessoas desaparecidas, 

pessoas procuradas ou envolvidas em práticas ilícitas

segurança etc. recebendo

Comunicações Operacionais (

como prestar informações à comunidade e à imprensa a respeito da segurança

Ao verificar junto aos respondentes sobre

oferecidas no CFSde se a abordagem do gerenciamento de dados 

competências para o desempenho das atividades operacionais, 

de resultado aos itens respondidos: para aqueles que afirmara

em nível alto e desenvolveu plenamente” houve um total de  57%;  e aos itens  “não 

desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” o total foi de 18%.
 

5.2.8 Redação oficial 
 

Tabela 10  – Respostas do questionário: redação oficial
COMPETÊNCIAS

1. Redação oficial - Ser capaz de elaborar relatório, demonstrando 
conhecimento sobre os tipos de documentos e utilizando 
linguagem técnica segundo padrões de redação e de Língua 
Portuguesa. Ser capaz de redigir documentos de maneira clara, 
respeitando os padrões da norma culta e técnicas de redação 
oficial da Língua Portuguesa. 
 2. Redação oficial - Demonstrar conhecimento sobre a forma de 
preenchimento e finalidade dos documentos utilizados.
3. Redação oficial - Ser capaz de relatar os fatos de forma clara, 
coesa e coerente à autoridade.
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

Gráfico: gerenciamento de dados. 

Gerenciar dados é uma função se suma importância para a atividade policial militar, 

pois através do desenvolvimento dessas informações a PMMG 

empenho que visem melhorar a qualidade do serviço em segurança 

dados como: veículos roubados, pessoas desaparecidas, 

pessoas procuradas ou envolvidas em práticas ilícitas, locais de risco, medidas de 

recebendo e repassando informações ao Centro Integrado de 

Comunicações Operacionais (CICOp), sobre ocorrências e pessoas envolvidas, bem 

como prestar informações à comunidade e à imprensa a respeito da segurança

verificar junto aos respondentes sobre a contribuição das atividades pedagógicas 

e se a abordagem do gerenciamento de dados 

competências para o desempenho das atividades operacionais, tivemos como média 

aos itens respondidos: para aqueles que afirmaram que  “desenvolveu 

e desenvolveu plenamente” houve um total de  57%;  e aos itens  “não 

desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” o total foi de 18%. 

Respostas do questionário: redação oficial 
COMPETÊNCIAS 1 2

Ser capaz de elaborar relatório, demonstrando 
conhecimento sobre os tipos de documentos e utilizando 
linguagem técnica segundo padrões de redação e de Língua 
Portuguesa. Ser capaz de redigir documentos de maneira clara, 

drões da norma culta e técnicas de redação 
 

3% 9%

Demonstrar conhecimento sobre a forma de 
preenchimento e finalidade dos documentos utilizados. 

3% 9%

Ser capaz de relatar os fatos de forma clara, 
coesa e coerente à autoridade.  

2% 6%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 
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Gerenciar dados é uma função se suma importância para a atividade policial militar, 

a PMMG elabora métodos de 

empenho que visem melhorar a qualidade do serviço em segurança 

dados como: veículos roubados, pessoas desaparecidas, 

de risco, medidas de 

Centro Integrado de 

sobre ocorrências e pessoas envolvidas, bem 

como prestar informações à comunidade e à imprensa a respeito da segurança. 

a contribuição das atividades pedagógicas 

e se a abordagem do gerenciamento de dados desenvolveu 

tivemos como média 

m que  “desenvolveu 

e desenvolveu plenamente” houve um total de  57%;  e aos itens  “não 

 

2 3 4 5 

9% 23% 29% 34% 

9% 25% 30% 30% 

6% 20% 30% 38% 



 

Figura 11 . Gráfico: redação oficial
Fonte: Google docs 

A redação oficial define

comunicação do Poder Público. Deve caracterizar

padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Essas 

características precisam se

autenticidade às produções textuais de qualquer órgão público.

Ao se tratar de conhecimentos sobre redação oficial, especificamente se a 

contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolv

competências para o desempenho das atividades operacionais, obtivemos os 

seguintes resultados: “desenvolveu 

totalizando 63%;  e os itens  “não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” 

totalizaram 11%. 

5.2.9 Condução de viaturas
 
Tabela 11  – Respostas do questionário: condução de viaturas

COMPETÊNCIAS

1. Condução de viaturas 
operacional de veículos da instituição.
 2. Condução de viaturas 
conhecimentos sobre as principais vias de acesso e trânsito da 
cidade. 
3. Condução de viaturas - Agir demonstrando conhecimento sobre 
a área geográfica de atuação (rotas de fugas, itinerários, 
densidades demográficas, geografia do local, dentre outros).
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 
Elaborado pelo autor 

 

Gráfico: redação oficial. 

A redação oficial define-se como todo ato normativo elaborado em toda 

comunicação do Poder Público. Deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do 

padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Essas 

precisam ser exercidas por meio de regras que padronizem e dê 

autenticidade às produções textuais de qualquer órgão público. 

Ao se tratar de conhecimentos sobre redação oficial, especificamente se a 

contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolv

competências para o desempenho das atividades operacionais, obtivemos os 

“desenvolveu em nível alto e desenvolveu plenamente” 

totalizando 63%;  e os itens  “não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” 

Condução de viaturas  

Respostas do questionário: condução de viaturas 

COMPETÊNCIAS 1 2

Condução de viaturas - Demonstrar domínio no uso 
operacional de veículos da instituição.  

21% 12%

Condução de viaturas - Ao dirigir viaturas demonstrar 
conhecimentos sobre as principais vias de acesso e trânsito da 

19% 13%

Agir demonstrando conhecimento sobre 
a área geográfica de atuação (rotas de fugas, itinerários, 
densidades demográficas, geografia do local, dentre outros).  

20% 15%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 
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como todo ato normativo elaborado em toda 

se pela impessoalidade, uso do 

padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Essas 

que padronizem e dê 

Ao se tratar de conhecimentos sobre redação oficial, especificamente se a 

contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu 

competências para o desempenho das atividades operacionais, obtivemos os 

e desenvolveu plenamente” 

totalizando 63%;  e os itens  “não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” 

2 3 4 5 

12% 15% 20% 30% 

13% 17% 17% 32% 

15% 14% 21% 28% 



Figura 12 . Gráfico: condução de viaturas
Fonte: Google docs 

Para condução de viaturas na PMMG, o militar será submetido a um treinamento 

complementar, um curso voltado para condução defensiva e manutenção de 

viaturas da frota da Corporação, proporcionando ao policial militar credenciado na 

direção de viaturas, técnicas de prevenção de acidentes, com objetivo de oferecer 

proteção aos usuários da via pública e aos próprios militares ocupantes do veículo 

durante o atendimento de o

será capaz de detectar imediatamente eventuais anormalidades no funcionamento 

do veículo contribuindo para uma melhor conservação das viaturas, aumentando 

assim, seu tempo de uso.

Ao se tratar de conhecimentos sobre condução de viaturas, 

questionamento de que 

CFSd desenvolveu competências para o desempenho das atividades operacionais, 

obtivemos os seguintes resultados

alto e desenvolveu plenamente” totalizaram 49%;  e os itens  “não desenvolveu ou 

desenvolveu em nível baixo” totalizaram 33%.

da média, se comparados aos valores dos outros

fato de que não é pré-

automotiva. Por isso, nem todos eles estavam capacitados para conduzirem viaturas 

policiais. 

 
5.2.10 Comunicação operacional
 
Tabela 12  – Respostas do questionário: comunicação operacional

COMPETÊNCIAS

1. Comunicação operacional 
comunicação (rádio e celulares e outros) em diversas situações, 

Gráfico: condução de viaturas. 

Para condução de viaturas na PMMG, o militar será submetido a um treinamento 

curso voltado para condução defensiva e manutenção de 

da Corporação, proporcionando ao policial militar credenciado na 

direção de viaturas, técnicas de prevenção de acidentes, com objetivo de oferecer 

proteção aos usuários da via pública e aos próprios militares ocupantes do veículo 

durante o atendimento de ocorrências. Com o treinamento o policial militar também 

será capaz de detectar imediatamente eventuais anormalidades no funcionamento 

do veículo contribuindo para uma melhor conservação das viaturas, aumentando 

assim, seu tempo de uso. 

Ao se tratar de conhecimentos sobre condução de viaturas, 

questionamento de que a contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no 

CFSd desenvolveu competências para o desempenho das atividades operacionais, 

obtivemos os seguintes resultados: para os itens respondidos “desenvolveu 

e desenvolveu plenamente” totalizaram 49%;  e os itens  “não desenvolveu ou 

desenvolveu em nível baixo” totalizaram 33%. Esses números apresentados abaixo 

da média, se comparados aos valores dos outros itens, encontram justificativa no 

-requisito exigido para o CFSd ter carteira de habilitação 

automotiva. Por isso, nem todos eles estavam capacitados para conduzirem viaturas 

Comunicação operacional  

Respostas do questionário: comunicação operacional
COMPETÊNCIAS 1 2

Comunicação operacional - Ser capaz de operar serviços de 
comunicação (rádio e celulares e outros) em diversas situações, 

3% 7%
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Para condução de viaturas na PMMG, o militar será submetido a um treinamento 

curso voltado para condução defensiva e manutenção de 

da Corporação, proporcionando ao policial militar credenciado na 

direção de viaturas, técnicas de prevenção de acidentes, com objetivo de oferecer 

proteção aos usuários da via pública e aos próprios militares ocupantes do veículo 

corrências. Com o treinamento o policial militar também 

será capaz de detectar imediatamente eventuais anormalidades no funcionamento 

do veículo contribuindo para uma melhor conservação das viaturas, aumentando 

Ao se tratar de conhecimentos sobre condução de viaturas, quanto ao 

a contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no 

CFSd desenvolveu competências para o desempenho das atividades operacionais, 

para os itens respondidos “desenvolveu em nível 

e desenvolveu plenamente” totalizaram 49%;  e os itens  “não desenvolveu ou 

Esses números apresentados abaixo 

itens, encontram justificativa no 

o CFSd ter carteira de habilitação 

automotiva. Por isso, nem todos eles estavam capacitados para conduzirem viaturas 

Respostas do questionário: comunicação operacional 
2 3 4 5 

7% 16% 28% 44% 



demonstrando conhecimento da linguagem técnica 
 2. Comunicação operacional 
e meios de comunicação (rádio, internet, telefone e fax, dentre 
outros). Capacidade de ouvir atentamente e compreender.
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

 

Figura 13 . Gráfico: comunicação operacional
Fonte: Google docs 

As transformações que o mundo vem sofrendo em curto espaço de tempo obrigam o 

homem a criar novos recursos de comunicações capazes de atenderem com rapidez 

as suas necessidades da vida moderna. Para alcançar esse objetivo é necessária a 

atualização, obtenção e manutenção de equipamentos de comunicações 

operacionais modernos, mas, sobretudo, que qualifiquem 

utilizá-lo. Neste contexto a Corporação, além de preparar os policiais militares, vem 

se organizando e modernizando sua estrutura de atendimento à sociedade para que 

possa protegê-la e socorrê

Ao se tratar sobre a contribuição dos

operacional, nas atividades pedagógicas oferecidas no CFSd

competências para o desempenho das atividades operacionais, obtivemos os 

seguintes resultados: 

“desenvolveu em nível alto

valores de respostas para os itens  “não desenvolveu ou desenvolveu em nível 

baixo” totalizaram 10% 

5.2.11 Raciocínio difuso

Tabela 13  – Respostas do questionário: raciocínio difuso
COMPETÊNCIAS

1. Raciocínio difuso - Capacidade de visão sistêmica (ter 
compreensão do todo em uma determinada situação; ser capaz de 

demonstrando conhecimento da linguagem técnica utilizada.  
Comunicação operacional - Ser capaz de utilizar equipamentos 

e meios de comunicação (rádio, internet, telefone e fax, dentre 
outros). Capacidade de ouvir atentamente e compreender. 

3% 7%

respondido pelos egressos CFSd 2014 

Gráfico: comunicação operacional. 

As transformações que o mundo vem sofrendo em curto espaço de tempo obrigam o 

homem a criar novos recursos de comunicações capazes de atenderem com rapidez 

sidades da vida moderna. Para alcançar esse objetivo é necessária a 

ão e manutenção de equipamentos de comunicações 

operacionais modernos, mas, sobretudo, que qualifiquem as pessoas que irão 

Neste contexto a Corporação, além de preparar os policiais militares, vem 

se organizando e modernizando sua estrutura de atendimento à sociedade para que 

la e socorrê-la com qualidade e objetividade. 

sobre a contribuição dos conhecimentos sobre comunicação 

as atividades pedagógicas oferecidas no CFSd, se esta

competências para o desempenho das atividades operacionais, obtivemos os 

seguintes resultados: os valores de respostas para os itens respondidos 

em nível alto e desenvolveu plenamente” totalizaram 72%;  e os 

valores de respostas para os itens  “não desenvolveu ou desenvolveu em nível 

Raciocínio difuso  

Respostas do questionário: raciocínio difuso 

COMPETÊNCIAS 1 2

Capacidade de visão sistêmica (ter 
compreensão do todo em uma determinada situação; ser capaz de 

1% 9%
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7% 15% 24% 48% 

 

As transformações que o mundo vem sofrendo em curto espaço de tempo obrigam o 

homem a criar novos recursos de comunicações capazes de atenderem com rapidez 

sidades da vida moderna. Para alcançar esse objetivo é necessária a 

ão e manutenção de equipamentos de comunicações 

as pessoas que irão 

Neste contexto a Corporação, além de preparar os policiais militares, vem 

se organizando e modernizando sua estrutura de atendimento à sociedade para que 

hecimentos sobre comunicação 

, se esta desenvolveu 

competências para o desempenho das atividades operacionais, obtivemos os 

os valores de respostas para os itens respondidos 

e desenvolveu plenamente” totalizaram 72%;  e os 

valores de respostas para os itens  “não desenvolveu ou desenvolveu em nível 

2 3 4 5 

9% 20% 35% 33% 



combinar partes coordenadas entre si e que formam um conjunto).
 2. Raciocínio difuso - Capacidade de raciocínio espacial 
(visualizar a posição, organização e modificação de um objeto no 
espaço). 
3. Raciocínio difuso - Capacidade de raciocínio 
(estabelecer relações em situações novas para as quais se 
possua pouco conhecimento previamente aprendido).
4. Raciocínio difuso - Capacidade de raciocínio numérico 
(compreender e manejar sistemas numéricos, realizando 
operações matemáticas com exatidão; capacidade de interpretar 
dados quantitativos). 
 5. Raciocínio difuso - Capacidade de 
(compreender e manejar sistemas numéricos, realizando 
operações matemáticas com exatidão).
6. Raciocínio difuso - Capacidade de raciocínio mecânico 
(compreender princípios de funcionamento de mecanismos 
simples ou complexos e para manipular ou consertar estes 
mecanismos). 
7. Raciocínio difuso - Ter raciocínio lógico (saber resolver 
problemas com objetividade, coerência e rapidez).
 8. Raciocínio difuso - Capacidade de raciocínio verbal (expressar
se com facilidade, ter fluência verbal e escrita).
9. Raciocínio difuso - Ter raciocínio dedutivo (saber raciocinar por 
dedução). 
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

 
 

Figura 14 . Gráfico: raciocínio difuso
Fonte: Google docs 

Raciocínio ou atenção difusa é a função mental que focaliza, de uma só vez, 

diversos estímulos que estão dispersos espacialmente, realizando uma captação 

rápida de informações e fornecendo um conhecimento instantâneo para o indivíduo. 

No contexto da prática policial militar, retrata a atenção voltada para todos os 

aspectos intervenientes 

operacional.  

combinar partes coordenadas entre si e que formam um conjunto). 
Capacidade de raciocínio espacial 

(visualizar a posição, organização e modificação de um objeto no 
2% 10%

Capacidade de raciocínio abstrato 
(estabelecer relações em situações novas para as quais se 
possua pouco conhecimento previamente aprendido). 

2% 9%

Capacidade de raciocínio numérico 
(compreender e manejar sistemas numéricos, realizando 
operações matemáticas com exatidão; capacidade de interpretar 

4% 14%

Capacidade de raciocínio numérico 
(compreender e manejar sistemas numéricos, realizando 
operações matemáticas com exatidão). 

4% 14%

Capacidade de raciocínio mecânico 
(compreender princípios de funcionamento de mecanismos 
simples ou complexos e para manipular ou consertar estes 

6% 17%

Ter raciocínio lógico (saber resolver 
problemas com objetividade, coerência e rapidez).  

3% 5%

Capacidade de raciocínio verbal (expressar-
se com facilidade, ter fluência verbal e escrita). 

2% 5%

Ter raciocínio dedutivo (saber raciocinar por 1% 7%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 

Gráfico: raciocínio difuso. 

Raciocínio ou atenção difusa é a função mental que focaliza, de uma só vez, 

diversos estímulos que estão dispersos espacialmente, realizando uma captação 

rápida de informações e fornecendo um conhecimento instantâneo para o indivíduo. 

a policial militar, retrata a atenção voltada para todos os 

aspectos intervenientes que possam afetar no desfecho de determinada ação 
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10% 20% 34% 32% 

9% 22% 34% 31% 

14% 23% 27% 30% 

14% 23% 27% 29% 

17% 21% 26% 27% 

5% 24% 32% 32% 

5% 20% 32% 36% 

7% 20% 34% 34% 

 

Raciocínio ou atenção difusa é a função mental que focaliza, de uma só vez, 

diversos estímulos que estão dispersos espacialmente, realizando uma captação 

rápida de informações e fornecendo um conhecimento instantâneo para o indivíduo. 

a policial militar, retrata a atenção voltada para todos os 

que possam afetar no desfecho de determinada ação 



No que tange ao raciocínio difuso e seu emprego, especificamente se a contribuição 

das atividades pedagógica

desempenho das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados:

“desenvolveu em nível alto

“não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 13%.

 
5.2.12 Capacidade de concentração e observação
 
Tabela 14  – Respostas do questionário: capacidade de concentração e observação

COMPET

1. Capacidade de concentração e observação 
atenção concentrada (manter a atenção focada apenas em uma 
atividade, não permitindo que algo externo interfira).
 2. Capacidade de concentração e observação 
atenção difusa (manter a concentração em uma dada atividade, ao 
mesmo tempo em que está atento ao que está acontecendo em 
sua volta). 
3. Capacidade de concentração e observação 
memória visual, fisionômica e/ou auditiva (recordar informações, 
dados, fatos, conhecimentos percebidos e fisionomia de pessoas, 
mantendo a lembrança de qualquer coisa ou de alguém).
4. Capacidade de concentração e observação 
observação (reparar ou perceber características ou aspectos que 
ocorrem com as pessoas, situações, fatos, objetos ou 
local/ambiente). 
Fonte: questionário respondido pelos 
Elaborado pelo autor 

 

Figura 15 . Gráfico: capacidade de concentração e observação
Fonte: Google docs 

Concentração é a capacidade de se ater especificamente ao que se faz, sem 

permitir que fatos alheios ao seu objetivo desvie 

que é um despertar da consciência, a qual vê o que se passa ao redor de forma 

No que tange ao raciocínio difuso e seu emprego, especificamente se a contribuição 

das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu competências para o 

desempenho das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados:

em nível alto e desenvolveu plenamente” totalizando 63%;  e os itens  

“não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 13%.

Capacidade de concentração e observação  

Respostas do questionário: capacidade de concentração e observação
COMPETÊNCIAS 1 2

Capacidade de concentração e observação - Capacidade de 
atenção concentrada (manter a atenção focada apenas em uma 
atividade, não permitindo que algo externo interfira). 

1% 7%

Capacidade de concentração e observação - Capacidade de 
atenção difusa (manter a concentração em uma dada atividade, ao 
mesmo tempo em que está atento ao que está acontecendo em 

2% 6%

Capacidade de concentração e observação - Capacidade de 
memória visual, fisionômica e/ou auditiva (recordar informações, 
dados, fatos, conhecimentos percebidos e fisionomia de pessoas, 
mantendo a lembrança de qualquer coisa ou de alguém). 

1% 9%

Capacidade de concentração e observação - Capacidade de 
observação (reparar ou perceber características ou aspectos que 
ocorrem com as pessoas, situações, fatos, objetos ou 

1% 6%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 

Gráfico: capacidade de concentração e observação. 

Concentração é a capacidade de se ater especificamente ao que se faz, sem 

fatos alheios ao seu objetivo desvie o foco. Isso permite a 

é um despertar da consciência, a qual vê o que se passa ao redor de forma 
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No que tange ao raciocínio difuso e seu emprego, especificamente se a contribuição 

s oferecidas no CFSd desenvolveu competências para o 

desempenho das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados: 

e desenvolveu plenamente” totalizando 63%;  e os itens  

“não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 13%. 

Respostas do questionário: capacidade de concentração e observação 

2 3 4 5 

7% 19% 33% 38% 

6% 17% 34% 39% 

9% 20% 30% 37% 

6% 22% 31% 37% 

 

Concentração é a capacidade de se ater especificamente ao que se faz, sem 

permite a observação 

é um despertar da consciência, a qual vê o que se passa ao redor de forma 



preventiva e quase previsível. 

um alto grau de concentração 

Em se tratando da capacidade de concentração e observação, especificamente se a 

contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu 

competências para o desempenho das atividades operacionais, obtivemos os 

seguintes resultados: para os it

desenvolveu plenamente” totalizaram 70%;  e os itens  “não desenvolveu ou 

desenvolveu em nível baixo” totalizaram 8%.

5.2.13 Ações relacionadas ao processo decisório
 
Tabela 15  – Respostas do questionário: ações

COMPETÊNCIAS

1. Ações relacionadas ao processo decisório 
objetividade (saber ser direto e preciso; manter o foco na tarefa, 
ser conciso). 
 2. Ações relacionadas ao processo 
com rapidez de raciocínio. 
3. Ações relacionadas ao processo decisório 
com celeridade (agir com rapidez e perspicácia).
4. Ações relacionadas ao processo decisório 
(boa visão, diferenciar detalhes).
 5. Ações relacionadas ao processo decisório 
planejamento. 
6. Ações relacionadas ao processo decisório 
análise e síntese. 
7. Ações relacionadas ao processo decisório 
persuasão e argumentação (poder de
de argumentar e contra-argumentar).
 8. Ações relacionadas ao processo decisório 
adaptação a imprevistos. 
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

 

Figura 16 . Gráfico: ações relacionadas ao processo 
Fonte: Google docs 

preventiva e quase previsível. Assim, a observação somente é possível

um alto grau de concentração naquilo que se faz. 

Em se tratando da capacidade de concentração e observação, especificamente se a 

contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu 

competências para o desempenho das atividades operacionais, obtivemos os 

para os itens respondidos “desenvolveu 

desenvolveu plenamente” totalizaram 70%;  e os itens  “não desenvolveu ou 

desenvolveu em nível baixo” totalizaram 8%. 

Ações relacionadas ao processo decisório  

Respostas do questionário: ações relacionadas ao processo decisório
COMPETÊNCIAS 1 2

Ações relacionadas ao processo decisório - Capacidade de 
objetividade (saber ser direto e preciso; manter o foco na tarefa, 

1% 7%

Ações relacionadas ao processo decisório - Capacidade de agir 0% 7%

Ações relacionadas ao processo decisório - Capacidade de agir 
com celeridade (agir com rapidez e perspicácia). 

1% 7%

Ações relacionadas ao processo decisório - Acuidade visual 
(boa visão, diferenciar detalhes). 

1% 7%

Ações relacionadas ao processo decisório - Capacidade de 2% 8%

Ações relacionadas ao processo decisório - Capacidade de 2% 8%

Ações relacionadas ao processo decisório - Capacidade de 
persuasão e argumentação (poder de convencimento; capacidade 

argumentar). 

1% 8%

Ações relacionadas ao processo decisório - Capacidade de 0% 6%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 

Gráfico: ações relacionadas ao processo decisório. 
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omente é possível a partir de 

Em se tratando da capacidade de concentração e observação, especificamente se a 

contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu 

competências para o desempenho das atividades operacionais, obtivemos os 

ens respondidos “desenvolveu em nível alto e 

desenvolveu plenamente” totalizaram 70%;  e os itens  “não desenvolveu ou 

relacionadas ao processo decisório 
2 3 4 5 

7% 19% 31% 40% 

7% 20% 32% 39% 

7% 19% 31% 39% 

7% 19% 30% 40% 

8% 20% 30% 37% 

8% 23% 29% 35% 

8% 21% 27% 39% 

6% 23% 32% 36% 

 



O processo decisório é um ato essencialmente humano e comportamental

policial. Isso inclui a seleção, consciente ou inconsciente, de determinadas ações 

entre aquelas que são exequíveis

pessoas com quem lida, ou 

No quesito que trata das ações relacionadas ao processo decisório

atividades pedagógicas oferecidas no CFSd

para o desempenho das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados: 

nos itens “desenvolveu em nível alto

nos itens  “não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 8%.

5.2.14 Ações táticas policiais
 

Tabela 16  – Respostas do questionário: ações táticas policiais
COMPETÊNCIAS

1. Ações táticas policiais 
conhecimentos para a equipe, quando necessário. Ter capacidade 
de repassar conhecimentos e informações para a equipe, quando 
necessário. 
 2. Ações táticas policiais - Ser capaz de 
tipos de policiamento para planejar operações integradas.
3. Ações táticas policiais - 
segurança da informação ao desempenhar uma ação.
 4. Ações táticas policiais - Aplicar conhecimentos de informática 
ao realizar as tarefas inerentes ao cargo.
 5. Ações táticas policiais -
técnicas de operações especiais. (fundamentos).
6. Ações táticas policiais 
experiência pessoal e profissional ao planejar ações, seguindo 
normas, doutrinas e legislações pertinentes à segurança pública.
7. Ações relacionadas ao processo decisório 
persuasão e argumentação (poder de
de argumentar e contra-argumentar).
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

 

Figura 17 . Gráfico: ações táticas policiais
Fonte: Google docs 

O processo decisório é um ato essencialmente humano e comportamental

. Isso inclui a seleção, consciente ou inconsciente, de determinadas ações 

entre aquelas que são exequíveis pelo gestor da segurança pública em relação às

com quem lida, ou sobre as quais ele exerce autoridade

No quesito que trata das ações relacionadas ao processo decisório

atividades pedagógicas oferecidas no CFSd, se foram desenvolvidas

nho das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados: 

em nível alto e desenvolveu plenamente” totalizaram 68%;  e 

nos itens  “não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 8%.

Ações táticas policiais  

Respostas do questionário: ações táticas policiais 
COMPETÊNCIAS 1 2

Ações táticas policiais - Ter capacidade de repassar 
conhecimentos para a equipe, quando necessário. Ter capacidade 
de repassar conhecimentos e informações para a equipe, quando 

0% 6%

Ser capaz de fazer contato com outros 
tipos de policiamento para planejar operações integradas. 

4% 10%

 Capacidade de utilizar sistemas de 
segurança da informação ao desempenhar uma ação. 

2% 12%

Aplicar conhecimentos de informática 
ao realizar as tarefas inerentes ao cargo. 

3% 11%

- Demonstrar conhecimentos sobre 
técnicas de operações especiais. (fundamentos). 

4% 14%

Ações táticas policiais - Ter a capacidade de utilizar a 
experiência pessoal e profissional ao planejar ações, seguindo 
normas, doutrinas e legislações pertinentes à segurança pública. 

2% 9%

Ações relacionadas ao processo decisório - Capacidade de 
persuasão e argumentação (poder de convencimento; capacidade 

argumentar). 

7% 12%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 

Gráfico: ações táticas policiais. 
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O processo decisório é um ato essencialmente humano e comportamental da função 

. Isso inclui a seleção, consciente ou inconsciente, de determinadas ações 

pública em relação às 

sobre as quais ele exerce autoridade. 

No quesito que trata das ações relacionadas ao processo decisório, quanto às 

, se foram desenvolvidas competências 

nho das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados: 

e desenvolveu plenamente” totalizaram 68%;  e 

nos itens  “não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 8%. 

2 3 4 5 

6% 21% 34% 36% 

10% 21% 30% 33% 

12% 21% 30% 33% 

11% 22% 30% 32% 

14% 24% 27% 28% 

9% 22% 32% 33% 

12% 27% 25% 27% 

 



Entende-se por ações táticas policiais a forma de se aplicar os recursos técnicos de 

que se dispõe, ou de se explorar

desejados. Implica o conjunto dos métodos e procedimentos utilizados na execução 

da atividade policial. O estabelecimento de 

princípios da eficiência, segurança e legalidade.

Quanto às ações táticas

pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu competências para o desempenho 

das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados: 

“desenvolveu em nível alto

“não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 14%.

5.2.15 Intervenções em ocorrências policiais
 

Tabela 17  – Respostas do questionário: intervenções em ocorrências policiais
COMPETÊNCIAS

1. Intervenções em ocorrências policiais 
demonstrando conhecimentos sobre metodologias e técnicas de 
resoluções de conflitos e/ou de intervenção. Ser capaz de agir 
demonstrando conhecimentos sobre metodologias e técnicas de 
resoluções e gerenciamento de conflitos.
 2. Intervenções em ocorrências policiais 
vítimas e suspeitos em potencial.
3. Intervenções em ocorrências policiais 
orientar vítimas de ocorrências, vítimas potenciais ou pessoas 
fragilizadas. 
 4. Intervenções em ocorrências policiais 
prestar primeiros socorros, aplicando técnicas e procedimentos 
adequados à situação. Ter noções de primeiros socorros. Atuar 
demonstrando conhecimentos sobre primeiros socorros.
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

 

Figura 18 . Gráfico: intervenções em ocorrências policiais
Fonte: Google docs 

se por ações táticas policiais a forma de se aplicar os recursos técnicos de 

que se dispõe, ou de se explorar as condições favoráveis para

desejados. Implica o conjunto dos métodos e procedimentos utilizados na execução 

da atividade policial. O estabelecimento de ações técnicas visa a alcançar os 

princípios da eficiência, segurança e legalidade. 

Quanto às ações táticas, especificamente se a contribuição das atividades 

pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu competências para o desempenho 

das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados: 

em nível alto e desenvolveu plenamente” totalizaram 62%;  e nos itens  

“não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 14%.

Intervenções em ocorrências policiais  

Respostas do questionário: intervenções em ocorrências policiais
COMPETÊNCIAS 1 2

Intervenções em ocorrências policiais - Ser capaz de agir 
demonstrando conhecimentos sobre metodologias e técnicas de 
resoluções de conflitos e/ou de intervenção. Ser capaz de agir 
demonstrando conhecimentos sobre metodologias e técnicas de 

erenciamento de conflitos. 

3% 9%

Intervenções em ocorrências policiais - Ser capaz de identificar 
vítimas e suspeitos em potencial. 

1% 7%

Intervenções em ocorrências policiais - Ser capaz de interagir e 
orientar vítimas de ocorrências, vítimas potenciais ou pessoas 

2% 5%

Intervenções em ocorrências policiais - Ter capacidade de 
aplicando técnicas e procedimentos 

adequados à situação. Ter noções de primeiros socorros. Atuar 
demonstrando conhecimentos sobre primeiros socorros. 

2% 10%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 

Gráfico: intervenções em ocorrências policiais. 
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se por ações táticas policiais a forma de se aplicar os recursos técnicos de 

as condições favoráveis para atingir os objetivos 

desejados. Implica o conjunto dos métodos e procedimentos utilizados na execução 

técnicas visa a alcançar os 

especificamente se a contribuição das atividades 

pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu competências para o desempenho 

das atividades operacionais, obtivemos os seguintes resultados: nos itens 

zaram 62%;  e nos itens  

“não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” totalizaram 14%. 

Respostas do questionário: intervenções em ocorrências policiais 
2 3 4 5 

9% 23% 33% 30% 

7% 17% 33% 39% 

5% 14% 37% 39% 

10% 25% 30% 30% 

 



Intervenções em ocorrências policiais é o conjunto ordenado de ações policiais para 

aproximar-se de uma ou mais pessoas, veículos ou edificações. Tem por objetivo 

resolver demandas do policiamento ostensivo, como orientações, assistências, 

identificações, advertências de pessoas, verificações, realização de buscas e 

detenções. 

Em se tratando da capacidade de intervenções em ocorrências policiais, 

especificamente se a contribuição 

desenvolveu competências para o desempenho das atividades operacionais, 

obtivemos os seguintes resultados: 

desenvolveu plenamente” totalizaram 68%;  e nos itens  “não desenvolveu ou 

desenvolveu em nível baixo” totalizaram 10%.

5.2.16 Compromisso institucional
 
Tabela 18 - Respostas do questionário: compromisso institucional

COMPETÊNCIAS

1. Compromisso institucional 
imagem da corporação. Capacidade de zelar pela boa imagem 
própria e da instituição. 
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

 

Figura 19 . Gráfico: compromisso institucional
Fonte: Google docs 

Compromisso institucional 

positivas que a instituição quer preservar, adquirir e/ou incentivar. Constitui uma 

fonte de inspiração no ambiente de 

buscada pelos integrantes da Corporação. Além disso,

princípios éticos, legais e legítimos que refletem o compromisso institucional com os 

valores humanos a serem preservados

Intervenções em ocorrências policiais é o conjunto ordenado de ações policiais para 

se de uma ou mais pessoas, veículos ou edificações. Tem por objetivo 

as do policiamento ostensivo, como orientações, assistências, 

identificações, advertências de pessoas, verificações, realização de buscas e 

Em se tratando da capacidade de intervenções em ocorrências policiais, 

especificamente se a contribuição das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd 

desenvolveu competências para o desempenho das atividades operacionais, 

obtivemos os seguintes resultados: nos itens “desenvolveu 

desenvolveu plenamente” totalizaram 68%;  e nos itens  “não desenvolveu ou 

desenvolveu em nível baixo” totalizaram 10%. 

Compromisso institucional  

Respostas do questionário: compromisso institucional
COMPETÊNCIAS 1 2

Compromisso institucional - Capacidade de zelar pela boa 
imagem da corporação. Capacidade de zelar pela boa imagem 

0% 0%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 

Gráfico: compromisso institucional. 

Compromisso institucional são virtudes desejáveis ou características básicas 

positivas que a instituição quer preservar, adquirir e/ou incentivar. Constitui uma 

fonte de inspiração no ambiente de trabalho e serve para dar significado à direção 

buscada pelos integrantes da Corporação. Além disso,  é a observância dos 

princípios éticos, legais e legítimos que refletem o compromisso institucional com os 

valores humanos a serem preservados.  
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Intervenções em ocorrências policiais é o conjunto ordenado de ações policiais para 

se de uma ou mais pessoas, veículos ou edificações. Tem por objetivo 

as do policiamento ostensivo, como orientações, assistências, 

identificações, advertências de pessoas, verificações, realização de buscas e 

Em se tratando da capacidade de intervenções em ocorrências policiais, 

das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd 

desenvolveu competências para o desempenho das atividades operacionais, 

nos itens “desenvolveu em nível alto e 

desenvolveu plenamente” totalizaram 68%;  e nos itens  “não desenvolveu ou 

Respostas do questionário: compromisso institucional 
2 3 4 5 

0% 5% 25% 70% 

 

são virtudes desejáveis ou características básicas 

positivas que a instituição quer preservar, adquirir e/ou incentivar. Constitui uma 

trabalho e serve para dar significado à direção 

é a observância dos 

princípios éticos, legais e legítimos que refletem o compromisso institucional com os 



Ao avaliar o compromisso institucional, para 

das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd

competências para o desempenho das atividades operacionais

desenvolveu em nível médio

5.2.17 Questões gerais

Tabela 19  – Respostas do questionário: questões gerais
COMPETÊNCIAS

1. Questões gerais - A carga horária das disciplinas do CFSd 
desenvolveu-se atendendo às necessidades no sentido de formar o 
profissional da segurança pública por competência?
 2. Questões gerais - As disciplinas práticas policiais 
teorias aplicadas em sala de aula, atendendo os propósitos de 
aperfeiçoar e desenvolver as competências do policial militar que 
atuará nas atividades operacionais?
3. Questões gerais - O período de formação acadêmica do CFSd 
desenvolveu proporcionalmente às necessidades para aplicação do 
ensino e técnicas, que têm como finalidade, formar um profissional 
de segurança pública competente?
 4. Questões gerais - A estrutura educacional disponibilizada para 
os cursos de formação na PMMG, cumprir a missão de agregar 
conhecimentos, habilidades e atitudes para a formação do policiai 
militar. A estrutura da Escola de Formação de Soldados 
desenvolveu o seu papel para o cumprimento da missão junto ao 
CFSd?  
 5. Questões gerais - O estágio operacional desenvolveu a 
competência profissional do PM para a sua atuação nas atividades 
operacionais policiais após a formatura?
Fonte: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014
Elaborado pelo autor 

 

Figura 20 . Gráfico: questões gerais
Fonte: Google docs 

As questões gerais referem

carga-horária, ao estágio operacional

o compromisso institucional, para 95% dos respondentes,

das atividades pedagógicas oferecidas no CFSd desenvolveu

para o desempenho das atividades operacionais

médio. 

 

Respostas do questionário: questões gerais 
COMPETÊNCIAS 1 

A carga horária das disciplinas do CFSd 
se atendendo às necessidades no sentido de formar o 

profissional da segurança pública por competência? 

3% 

As disciplinas práticas policiais trabalham as 
teorias aplicadas em sala de aula, atendendo os propósitos de 
aperfeiçoar e desenvolver as competências do policial militar que 
atuará nas atividades operacionais? 

3% 

O período de formação acadêmica do CFSd 
desenvolveu proporcionalmente às necessidades para aplicação do 
ensino e técnicas, que têm como finalidade, formar um profissional 
de segurança pública competente? 

2% 

A estrutura educacional disponibilizada para 
os cursos de formação na PMMG, cumprir a missão de agregar 
conhecimentos, habilidades e atitudes para a formação do policiai 
militar. A estrutura da Escola de Formação de Soldados 

l para o cumprimento da missão junto ao 

2% 

O estágio operacional desenvolveu a 
competência profissional do PM para a sua atuação nas atividades 
operacionais policiais após a formatura? 

10% 13%

: questionário respondido pelos egressos CFSd 2014 

Gráfico: questões gerais. 

referem-se à estrutura da Escola, ao período de duração, à 

horária, ao estágio operacional, aos professores e outras questões ligadas à 
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% dos respondentes, a contribuição 

u plenamente suas 

para o desempenho das atividades operacionais e, para 5% 

2 3 4 5 

7% 21% 32% 35% 

9% 21% 35% 30% 

8% 20% 36% 32% 

7% 17% 35% 37% 

13% 21% 25% 28% 

 

se à estrutura da Escola, ao período de duração, à 

e outras questões ligadas à 
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formação do policial militar que se aplicam indiretamente ao serviço operacional. Por 

isso, deve-se saber se esses fatores contribuíram para o desenvolvimento das 

competências para o desempenho das atividades operacionais. Nesse aspecto, 

obtivemos os seguintes resultados: “desenvolveu em nível alto e desenvolveu 

plenamente” totalizando 65%; e “não desenvolveu ou desenvolveu em nível baixo” 

totalizaram 13%. 
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6 Considerações Finais 

Analisando os dados coletados por meio dos questionários preenchidos pelos 

egressos do CFSd 2014, pode-se chegar à conclusão de que os conteúdos 

ministrados aos Soldados alunos, durante o seu processo formativo, promoveram o 

desenvolvimento adequado das competências profissionais para as atividades 

operacionais. Com isso, é possível afirmar que a pesquisa desenvolvida responde 

plenamente à questão norteadora e também que os objetivos específicos foram 

plenamente alcançados, conforme é detalhado a seguir. 

O CFSd foi descrito e caracterizado segundo exigências da legislação em vigor, 

considerando todas as exigências da Matriz Curricular Nacional. Para isso, levou-se 

em conta o projeto pedagógico e a carga horária de 1922 horas-aula, bem como os 

objetivos geral e os específicos do curso.  Foi colocado em pauta o processo 

seletivo, o funcionamento, o embasamento e o perfil do egresso. 

As competências operativas da Matriz Curricular Nacional para o Curso de 

Formação de Soldados da PMMG foram devidamente identificadas e comparadas 

aos mapas de competência das disciplinas do CFSd 2014, os quais, conforme 

apresentados na metodologia, são totalmente coerentes em todos os aspectos 

analisados. Nisso constatou-se que a Supervisão de Ensino da Escola de Formação 

de Soldados seguiu fidedignamente todos os aspectos preceituais determinados 

pela Matriz Curricular Nacional da SENASP. Foi comprovado ainda que os mapas de 

competência das disciplinas estão totalmente contidos no mapa de competências 

padronizado pela SENASP. 

Quanto à avaliação da percepção dos egressos do CFSd 2014 acerca da suficiência 

dos conhecimentos adquiridos, durante o período de formação para o 

desenvolvimento das competências para o exercício da atividade profissional 

operacional, foi constatado que, nos dezessete temas relacionados às competências 

e habilidades esperadas do egresso, os resultados apurados comprovam suficiência 

majoritária na promoção e desenvolvimento das competências para o trabalho 

operacional, conforme foi apresentado. 

Como a estratégia adotada nesta pesquisa se fundamenta no método quantitativo, o 

questionário, que é uma de suas principais ferramentas, apresenta limitações por 
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focalizar uma quantidade pequena de conceitos. Por utilizar procedimentos 

estruturados e instrumentos formais de coleta de dados, as informações são 

coletadas sob condições restritas, a sua análise se limita à objetividade e nele 

analisam-se dados estatisticamente. Isso, de certa forma, exclui o pesquisador do 

processo, impedindo-o dos benefícios de quem observa os fenômenos. 

6.1 Contribuições Gerenciais 

Pelo fato de a pesquisa ter alcançado os seus objetivos, identificou-se novos 

desafios relacionados a ela, pois no que tange ao Curso de Formação de Soldados, 

não se pode desprezar os índices baixos apresentados pelos respondentes em 

algumas perguntas do questionário, os quais podem servir de alerta à Escola, tendo 

em vista que, quaisquer índices negativos, em qualquer tempo, podem interferir nos 

resultados da atividade operacional. Isso poderá prejudicar a imagem da Instituição 

Policial Militar, a comunidade a quem a Polícia atende, bem como pode provocar 

problemas jurídico-administrativos, futuramente, devido a procedimentos 

incongruentes às competências ensinadas e esperadas, as quais poderão resultar 

em condutas inadequadas na intervenção prática policial.  

Além disso, a pesquisa ora apresentada não esgota os conteúdos elencados em seu 

arcabouço, antes abre vistas a novos trabalhos, principalmente aqueles relacionados 

aos aspectos em que os respondentes frustraram a expectativa da Escola com o 

apontamento de baixos índices quanto à competência esperada da ministração dos 

eixos curriculares. Dentre as possibilidades tangenciadas neste trabalho, podem-se 

destacar novas pesquisas analisando, especificamente: 

• O papel do estágio no processo de formação do soldado; 

• O desenvolvimento de competências práticas nos estágios operacionais; 

• Uma avaliação do desempenho dos alunos durante o estágio. 

Acrescenta-se ainda às possibilidades de novas pesquisas, a partir dos resultados 

apurados no questionário, se os baixos índices apontados pertencem:  

• particularmente aos alunos e ao seu interesse em aprender; 

• aos professores; 

• às metodologias aplicadas ao longo do curso; 
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• aos aspectos estruturais e administrativos da Escola  

• à sobrecarga de atividades extraclasse;  

• a quaisquer outros fatores posteriores à sua formação, como alguns 

personagens que tenham exercido influências em suas ações, como militares 

mais antigos que tenham desvio de conduta. 
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Anexos  

Anexo A - Competências Operativas consoantes a Matr iz Curricular Nacional  

As competências operativas, conforme quadro abaixo, são as competências que 

preveem aplicação do conhecimento teórico em prática responsável, refletida e 

consciente. (referência MCN). 

Torna-se essencial ressaltar que essas competências operativas possuem relação 

estreita com os eixos éticos, legal e técnico, que de acordo com Balestreri (1998), 

estão presentes na formação profissional do policial militar e sua missão prática em 

segurança pública, com os quatro pilares da educação propostos pela Unesco 

(Delors, 2006),  quais sejam: aprender a aprender; aprender a fazer; aprender a ser 

e aprender a conviver.  
 

Ter a capacidade de zelar pela manutenção e guarda dos bens, equipamentos e demais materiais sob 

sua responsabilidade.  

Capacidade de zelar pela boa imagem da corporação. Capacidade de zelar pela boa imagem própria e 

da instituição.  

Demonstrar conhecimento sobre técnicas e procedimentos de preservação da ordem pública.  

Ter a capacidade de utilizar a experiência pessoal e profissional ao planejar ações, seguindo normas, 

doutrinas e legislações pertinentes à segurança pública.  

Ser capaz de agir demonstrando conhecimentos sobre metodologias e técnicas de resoluções de 

conflitos e/ou de intervenção. Ser capaz de agir demonstrando conhecimentos sobre metodologias e 

técnicas de resoluções e gerenciamento de conflitos.  

Capacidade de identificar situações de risco e antever sua ocorrência.  

Ter a capacidade de avaliar o grau de risco da missão, considerando sua finalidade, objetivos e 

periculosidade.  

Ao realizar revista em suspeitos, ter conhecimento sobre as técnicas de abordagem.  

Demonstrar domínio das técnicas de abordagem.  

Ser capaz de aplicar técnicas de abordagem policial, com apropriado comando de voz.  

Ser capaz de aplicar técnicas de imobilização, se necessário, ao cumprir mandados de prisão, 

atendendo os preceitos legais. 
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Demonstrar domínio no uso de armamentos e equipamentos utilizados pela instituição.  

Capacidade de manusear armas com menor potencial ofensivo. Capacidade de manusear armas letais. 

Capacidade de utilizar armas e munições, quando necessário.  

Atuar demonstrando conhecimento sobre técnicas de tiro policial (tiro de precisão, sob estresse, tiro 

noturno, intuitivo, dentre outros).  

Atuar demonstrando conhecimento sobre técnicas de tiro policial.  

Ser capaz de atuar de acordo com o escalonamento do uso progressivo (diferenciado6 ) da força. Ser 

capaz de atuar de acordo com o uso diferenciado da força.  

Ser capaz de atuar com segurança em locais com índice elevado de violência e criminalidade, 

demonstrando conhecimento da situação.  

Ser capaz de respeitar e adotar os procedimentos de segurança no desempenho das tarefas inerentes 

ao cargo. 

Ter capacidade de agir utilizando equipamentos de proteção individual (EPI´s), quando necessário. Ter 

capacidade de agir utilizando equipamentos de proteção individual.  

Ter capacidade de aplicar as técnicas de defesa pessoal. (treinamento continuado).  

Capacidade de demonstrar condicionamento físico no desempenho das tarefas do cargo.  

Demonstrar conhecimentos sobre técnicas de operações especiais. (fundamentos).  

Capacidade de manter-se visível, quando necessário (ação presença, estar em local que facilite que as 

pessoas o vejam).  

Ser capaz de identificar vítimas e suspeitos em potencial.  

Ser capaz de interagir e orientar vítimas de ocorrências, vítimas potenciais ou pessoas fragilizadas.  

Ao fazer a escolta de presos, agir demonstrando conhecimento das normas de abordagem, 

procedimentos e técnica de condução e legislações pertinentes (ex.: ECA).  

Agir demonstrando conhecimento sobre a área geográfica de atuação (rotas de fugas, itinerários, 

densidades demográficas, geografia do local, dentre outros).  

Demonstrar conhecimento sobre escolta, acompanhamento e cerco policial em diversas situações.  

Ao acompanhar oficial de justiça em mandados de busca e apreensão,demonstrar conhecimento sobre 
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os procedimentos de busca e apreensão.  

Demonstrar conhecimento sobre os procedimentos de busca e apreensão. 

Ser capaz de aplicar conhecimentos de cursos específicos para atuar na vistoria e cadastro de veículos. 

Ter conhecimentos sobre vistoria e cadastro de veículos.  

Ao comparecer e preservar o local de crime ser capaz de aplicar técnicas de preservação. Ser capaz de 

preservar o local do crime, quando necessário. Ser capaz de preservar o local do crime. 

Demonstrar conhecimento básico sobre diversos tipos de perícia. 

Ter capacidade para agir demonstrando conhecimento sobre o perfil e modus operandi do criminoso ao 

proceder investigações de infrações penais, ao localizar pessoas e em outras situações diversas. 

Ter capacidade para agir demonstrando conhecimento sobre o perfil e modus operandi do criminoso. 

Ser capaz de conduzir os diferentes envolvidos à delegacia.  

Ter capacidade de elaborar dados isolados, transformando-os rapidamente em informações úteis, 

segundo o contexto de atuação e a finalidade.  

Ter capacidade de coletar/analisar dados isolados, transformando-os rapidamente em informações 

úteis, segundo o contexto de atuação e a finalidade.  

Ser capaz de gerenciar dados relativos à segurança pública (por exemplo, dados de geoprocessamento, 

mapas e boletins de ocorrência, dentre outros).  

Aplicar conhecimentos de informática ao realizar as tarefas inerentes ao cargo.  

Capacidade de utilizar sistemas de segurança da informação ao desempenhar uma ação. 

Ser capaz de fazer contato com outros tipos de policiamento para planejar operações integradas.  

Ter capacidade de prestar primeiros socorros, aplicando técnicas e procedimentos adequados à 

situação. Ter noções de primeiros socorros. Atuar demonstrando conhecimentos sobre primeiros 

socorros. 

Ser capaz de elaborar relatório, demonstrando conhecimento sobre os tipos de documentos e utilizando 

linguagem técnica segundo padrões de redação e de Língua Portuguesa. Ser capaz de redigir 

documentos de maneira clara, respeitando os padrões da norma culta e técnicas de redação oficial da 

Língua Portuguesa.  

Demonstrar conhecimento sobre a forma de preenchimento e finalidade dos documentos utilizados.  
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Ser capaz de relatar os fatos de forma clara, coesa e coerente à autoridade.  

Demonstrar domínio no uso operacional de veículos da instituição. 

Ao dirigir viaturas demonstrar conhecimentos sobre as principais vias de acesso e trânsito da cidade. 

Ter capacidade de repassar conhecimentos para a equipe, quando necessário. Ter capacidade de 

repassar conhecimentos e informações para a equipe, quando necessário. 

Ser capaz de operar serviços de comunicação (rádio e celulares e outros) em diversas situações, 

demonstrando conhecimento da linguagem técnica utilizada. 

Ser capaz de utilizar equipamentos e meios de comunicação (rádio, internet, telefone e fax, dentre 

outros). Capacidade de ouvir atentamente e compreender.  

Capacidade de visão sistêmica (ter compreensão do todo em uma determinada situação; ser capaz de 

combinar partes coordenadas entre si e que formam um conjunto).  

Capacidade de raciocínio espacial (visualizar a posição, organização e modificação de um objeto no 

espaço).  

Capacidade de raciocínio abstrato (estabelecer relações em situações novas para as quais se possua 

pouco conhecimento previamente aprendido).  

Capacidade de raciocínio numérico (compreender e manejar sistemas numéricos, realizando operações 

matemáticas com exatidão; capacidade de interpretar dados quantitativos).  

Capacidade de raciocínio numérico (compreender e manejar sistemas numéricos, realizando operações 

matemáticas com exatidão).  

Capacidade de raciocínio mecânico (compreender princípios de funcionamento de mecanismos simples 

ou complexos e para manipular ou consertar estes mecanismos).  

Ter raciocínio lógico (saber resolver problemas com objetividade, coerência e rapidez).  

Capacidade de raciocínio verbal (expressar-se com facilidade, ter fluência verbal e escrita).  

Ter raciocínio dedutivo (saber raciocinar por dedução).  

Capacidade de atenção concentrada (manter a atenção focada apenas em uma atividade, não 

permitindo que algo externo interfira).  

Capacidade de atenção difusa (manter a concentração em uma dada atividade, ao mesmo tempo em 

que está atento ao que está acontecendo em sua volta).  
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Capacidade de memória visual, fisionômica e/ou auditiva (recordar informações, dados, fatos, 

conhecimentos percebidos e fisionomia de pessoas, mantendo a lembrança de qualquer coisa ou de 

alguém).  

Capacidade de observação (reparar ou perceber características ou aspectos que ocorrem com as 

pessoas, situações, fatos, objetos ou local/ambiente).  

Capacidade de objetividade (saber ser direto e preciso; manter o foco na tarefa, ser conciso).  

Capacidade de agir com rapidez de raciocínio.  

Capacidade de agir com celeridade (agir com rapidez e perspicácia).  

Acuidade visual (boa visão, diferenciar detalhes).  

Capacidade de planejamento.  

Capacidade de análise e síntese.  

Capacidade de persuasão e argumentação (poder de convencimento; capacidade de argumentar e 

contra-argumentar). 

Capacidade de adaptação a imprevistos. 

Quadro elaborado pelo pesquisador: fonte: MCN/SENAS P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo B – Mapas de competências das disciplinas do CFSd

Os quadros a seguir apresenta

competências operativas 

competência para a formação do profissional de 

 

 

 

 

Mapas de competências das disciplinas do CFSd

a seguir apresentam o perfil do egresso do CFSd 2014, 

competências operativas previstas pela Matriz Curricular Nacional da SENASP como 

competência para a formação do profissional de segurança pública da PMMG.
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Mapas de competências das disciplinas do CFSd  

do egresso do CFSd 2014, conforme 

a Matriz Curricular Nacional da SENASP como 

segurança pública da PMMG. 
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Apêndice 

Apêndice A - Questionário Original disponibilizado no Google Doc aplicado 

aos Egressos do CFSd  

Pesquisa de Egresso  
Caro militar, 
Este questionário, desenvolvido para pesquisa de egresso e tem por finalidade avaliar as 
competências adquiridas no Curso Superior de Tecnologia em atividade de Policia Ostensiva 
CSTAPO/CFSd, bem como a aplicabilidade dos conteúdos nas atividades de práticas 
policiais, de modo a obter informações que possam nos auxiliar na melhoria do processo 
ensino e aprendizagem da Educação Profissional do Policial Militar.  

O questionário compõe-se de dois blocos: O primeiro avalia o desenvolvimento de 
competências nas 16 disciplinas do CFSd; o segundo compõe-se de questões gerais sobre o 
curso.  

Considere, para cada disciplina, o conjunto de competências apresentado. Marque as colunas 
de 1 a 5, considerando a legenda:  
1 - não desenvolveu  
2 - desenvolveu em nível baixo 
3 - desenvolveu em nível médio 
4 - desenvolveu em nível alto 
5 - desenvolveu plenamente 

1. Policiamento Ostensivo  
      

Ter a capacidade de zelar pela manutenção e guarda dos bens, equipamentos e 
demais materiais sob sua responsabilidade. 

     

Demonstrar conhecimento sobre técnicas e procedimentos de preservação da 
ordem pública.  

     

Capacidade de manter-se visível, quando necessário (ação presença, estar em 
local que facilite que as pessoas o vejam). 

     

Ter a capacidade de zelar pela manutenção e guarda dos bens, equipamentos e 
demais materiais sob sua responsabilidade.  

     

2. Segurança do policial militar  
      

O estágio operacional desenvolveu a competência profissional do PM para a sua 
atuação nas atividades operacionais policiais após a formatura?  

     

Capacidade de identificar situações de risco e antever sua ocorrência.      

Ter a capacidade de avaliar o grau de risco da missão, considerando sua 
finalidade, objetivos e periculosidade. 

     

      

3. Técnicas de abordagem  
      

Ao realizar revista em suspeitos, ter conhecimento sobre as técnicas de 
abordagem. 

     

Demonstrar domínio das técnicas de abordagem.      

Ser capaz de aplicar técnicas de abordagem policial, com apropriado comando 
de voz. 
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Ser capaz de aplicar técnicas de imobilização, se necessário, ao cumprir 
mandados de prisão, atendendo os preceitos legais. 

     

Ter capacidade de aplicar as técnicas de defesa pessoal. (treinamento 
continuado). 

     

Capacidade de demonstrar condicionamento físico no desempenho das tarefas 
do cargo. 

     

4. Utilização de armamento e equipamento  
      

Demonstrar domínio no uso de armamentos e equipamentos utilizados pela 
instituição.  

     

Capacidade de manusear armas com menor potencial ofensivo. Capacidade de 
manusear armas letais. Capacidade de utilizar armas e munições, quando 
necessário.  

     

Atuar demonstrando conhecimento sobre técnicas de tiro policial (tiro de 
precisão, sob estresse, tiro noturno, intuitivo, dentre outros).  

     

Atuar demonstrando conhecimento sobre técnicas de tiro policial.      

Ser capaz de atuar de acordo com o escalonamento do uso progressivo 
(diferenciado) da força. Ser capaz de atuar de acordo com o uso diferenciado da 
força. 

     

5. Procedimentos em ações judiciais: escoltas e mandados  
      

O estágio operacional desenvolveu a competência profissional do PM para a sua 
atuação nas atividades operacionais policiais após a formatura?  

     

Demonstrar conhecimento sobre escolta, acompanhamento e cerco policial em 
diversas situações.  

     

Ao acompanhar oficial de justiça em mandados de busca e apreensão, 
demonstrar conhecimento sobre os procedimentos de busca e apreensão.  

     

Demonstrar conhecimento sobre os procedimentos de busca e apreensão.      

Ser capaz de conduzir os diferentes envolvidos à delegacia.      

6. Procedimentos em local de crime  
      

Ao comparecer e preservar o local de crime ser capaz de aplicar técnicas de 
preservação. Ser capaz de preservar o local do crime, quando necessário. Ser 
capaz de preservar o local do crime.  

     

Demonstrar conhecimento básico sobre diversos tipos de perícia.      

Ter capacidade para agir demonstrando conhecimento sobre o perfil e modus 
operandi do criminoso ao proceder investigações de infrações penais, ao 
localizar pessoas e em outras situações diversas  

     

Ter capacidade para agir demonstrando conhecimento sobre o perfil e modus 
operandi do criminoso. 

     

7. Gerenciamento de dados  
      

Ter capacidade de elaborar dados isolados, transformando-os rapidamente em 
informações úteis, segundo o contexto de atuação e a finalidade.  

     

Ter capacidade de coletar/analisar dados isolados, transformando-os 
rapidamente em informações úteis, segundo o contexto de atuação e a 
finalidade.  

     

Ser capaz de gerenciar dados relativos à segurança pública (por exemplo, dados 
de geoprocessamento, mapas e boletins de ocorrência, dentre outros).  
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8. Redação oficial  
      

Ser capaz de elaborar relatório, demonstrando conhecimento sobre os tipos de 
documentos e utilizando linguagem técnica segundo padrões de redação e de 
Língua Portuguesa. Ser capaz de redigir documentos de maneira clara, 
respeitando os padrões da norma culta e técnicas de redação oficial da Língua 
Portuguesa.  

     

Demonstrar conhecimento sobre a forma de preenchimento e finalidade dos 
documentos utilizados. 

     

Ser capaz de relatar os fatos de forma clara, coesa e coerente à autoridade.      

9. Condução de viaturas  
      

Demonstrar domínio no uso operacional de veículos da instituição.      

Ao dirigir viaturas demonstrar conhecimentos sobre as principais vias de acesso 
e trânsito da cidade. 

     

Agir demonstrando conhecimento sobre a área geográfica de atuação (rotas de 
fugas, itinerários, densidades demográficas, geografia do local, dentre outros).  

     

10. Comunicação operacional  
      

Ser capaz de operar serviços de comunicação (rádio e celulares e outros) em 
diversas situações, demonstrando conhecimento da linguagem técnica utilizada. 

     

Ser capaz de utilizar equipamentos e meios de comunicação (rádio, internet, 
telefone e fax, dentre outros). Capacidade de ouvir atentamente e compreender. 

     

11. Raciocínio difuso  
      

Capacidade de visão sistêmica (ter compreensão do todo em uma determinada 
situação; ser capaz de combinar partes coordenadas entre si e que formam um 
conjunto). 

     

Capacidade de raciocínio espacial (visualizar a posição, organização e 
modificação de um objeto no espaço). 

     

Capacidade de raciocínio abstrato (estabelecer relações em situações novas para 
as quais se possua pouco conhecimento previamente aprendido). 

     

Capacidade de raciocínio numérico (compreender e manejar sistemas 
numéricos, realizando operações matemáticas com exatidão; capacidade de 
interpretar dados quantitativos). 

     

Capacidade de raciocínio numérico (compreender e manejar sistemas 
numéricos, realizando operações matemáticas com exatidão). 

     

Capacidade de raciocínio mecânico (compreender princípios de funcionamento 
de mecanismos simples ou complexos e para manipular ou consertar estes 
mecanismos). 

     

Ter raciocínio lógico (saber resolver problemas com objetividade, coerência e 
rapidez). 

     

Capacidade de raciocínio verbal (expressar-se com facilidade, ter fluência verbal 
e escrita). 

     

Ter raciocínio dedutivo (saber raciocinar por dedução).      
 

12. Capacidade de concentração e observação  
      

Capacidade de atenção concentrada (manter a atenção focada apenas em uma 
atividade, não permitindo que algo externo interfira). 

     

Capacidade de atenção difusa (manter a concentração em uma dada atividade,      
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ao mesmo tempo em que está atento ao que está acontecendo em sua volta). 

Capacidade de memória visual, fisionômica e/ou auditiva (recordar informações, 
dados, fatos, conhecimentos percebidos e fisionomia de pessoas, mantendo a 
lembrança de qualquer coisa ou de alguém). 

     

Capacidade de observação (reparar ou perceber características ou aspectos que 
ocorrem com as pessoas, situações, fatos, objetos ou local/ambiente). 

     

13. Ações relacionadas ao processo decisório  
      

Capacidade de objetividade (saber ser direto e preciso; manter o foco na tarefa, 
ser conciso). 

     

Capacidade de agir com rapidez de raciocínio.      

Capacidade de agir com celeridade (agir com rapidez e perspicácia).      

Acuidade visual (boa visão, diferenciar detalhes).      

Capacidade de planejamento.      

Capacidade de análise e síntese.      

Capacidade de persuasão e argumentação (poder de convencimento; capacidade 
de argumentar e contra-argumentar). 

     

Capacidade de adaptação a imprevistos.      

14. Ações táticas policiais  
      

Ter capacidade de repassar conhecimentos para a equipe, quando necessário. 
Ter capacidade de repassar conhecimentos e informações para a equipe, quando 
necessário. 

     

Ser capaz de fazer contato com outros tipos de policiamento para planejar 
operações integradas. 

     

Capacidade de utilizar sistemas de segurança da informação ao desempenhar 
uma ação. 

     

Aplicar conhecimentos de informática ao realizar as tarefas inerentes ao cargo.      

Demonstrar conhecimentos sobre técnicas de operações especiais. 
(fundamentos). 

     

Ter a capacidade de utilizar a experiência pessoal e profissional ao planejar 
ações, seguindo normas, doutrinas e legislações pertinentes à segurança pública. 

     

Ser capaz de aplicar conhecimentos de cursos específicos para atuar na vistoria e 
cadastro de veículos. Ter conhecimentos sobre vistoria e cadastro de veículos. 

     

15. Intervenções em ocorrências policiais  
      

Ser capaz de agir demonstrando conhecimentos sobre metodologias e técnicas 
de resoluções de conflitos e/ou de intervenção. Ser capaz de agir demonstrando 
conhecimentos sobre metodologias e técnicas de resoluções e gerenciamento de 
conflitos. 

     

Ser capaz de identificar vítimas e suspeitos em potencial.      

Ser capaz de interagir e orientar vítimas de ocorrências, vítimas potenciais ou 
pessoas fragilizadas. 

     

Ter capacidade de prestar primeiros socorros, aplicando técnicas e 
procedimentos adequados à situação. Ter noções de primeiros socorros. Atuar 
demonstrando conhecimentos sobre primeiros socorros. 

     

16. Compromisso institucional  
      

Capacidade de zelar pela boa imagem da corporação. Capacidade de zelar pela 
boa imagem própria e da instituição. 
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17. QUESTÕES GERAIS  
      

A carga horária das disciplinas do CFSd desenvolveu-se atendendo às 
necessidades no sentido de formar o profissional da segurança pública por 
competência? 

     

As disciplinas práticas policiais trabalham as teorias aplicadas em sala de aula, 
atendendo os propósitos de aperfeiçoar e desenvolver as competências do 
policial militar que atuará nas atividades operacionais? 

     

O período de formação acadêmica do CFSd desenvolveu proporcionalmente às 
necessidades para aplicação do ensino e técnicas, que têm como finalidade, 
formar um profissional de segurança pública competente?  

     

A estrutura educacional disponibilizada para os cursos de formação na PMMG, 
cumprir a missão de agregar conhecimentos, habilidades e atitudes para a 
formação do policiai militar. A estrutura da Escola de Formação de Soldados 
desenvolveu o seu papel para o cumprimento da missão junto ao CFSd?  

     

O estágio operacional desenvolveu a competência profissional do PM para a sua 
atuação nas atividades operacionais policiais após a formatura?  
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