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RESUMO   

 

O presente artigo pretende apresentar a necessidade de implementação de uma 
política institucional de formação continuada pela Polícia Militar de Alagoas, a partir 
da pesquisa bibliográfica e de campo. Inicialmente, o texto faz uma breve análise 
acerca da formação policial militar no Brasil que, ainda marcada por ideais ligados 
ao militarismo, tem sido revista a partir da adoção da Matriz Curricular Nacional para 
profissionais de Segurança Pública, importante instrumento balizador da formação 
do policial, na medida em que estabelece princípios condizentes com o cenário 
democrático e orienta para a condução das atividades formativas de modo a atender 
a complexidade do serviço policial. O sistema de ensino da Polícia Militar de Alagoas 
foi brevemente explanado, tendo sido verificado que sua estrutura valoriza as 
condições de ascensão profissional em detrimento da necessidade maior de uma 
capacitação constante para seu efetivo. Nesse momento, é feito um comparativo 
com o sistema de ensino policial militar no estado de Minas Gerais, onde o programa 
de Treinamento Policial Básico surge como referencial para a construção de um 
modelo próprio da instituição alagoana. A pesquisa feita com policiais militares de 04 
unidades da Corporação com foco na formação inicial e continuada dos policiais 
militares no estado de Alagoas revela a urgência da implementação de um sistema 
de atualização profissional que atenda aos seus integrantes de uma forma geral, 
garantindo a oferta de um serviço policial eficiente, delineado pelo respeito à vida e 
às leis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Polícia Militar de Alagoas. Atividades formativas. Formação 

continuada. 

 



INTRODUÇÃO 

  

A evolução por que tem passado a sociedade brasileira – em especial no que 

se refere ao modo de pensar e agir dos indivíduos frente às garantidas liberdades 

individuais e aos avanços tecnológicos – leva a imaginar que, assim como a 

sociedade evolui, devem também evoluir as instituições públicas. Nesse contexto, as 

Polícias Militares figuram como instituições que não podem estar presas ao 

passado, mantendo em sua estrutura, em sua cultura interna e na oferta de seus 

serviços um apego à repetição cega de conceitos e técnicas arcaicas, que puderam 

um dia dar algum resultado.  

Para além do saber técnico-profissional, faz-se imprescindível ao policial 

militar a compreensão acerca do seu papel no contexto sócio-político e cultural em 

que está inserido, de modo a bem desempenhar suas funções num Estado 

Democrático de Direito. Para alcançar tal dimensão, a instituição policial deve ser 

capaz de prover um sistema de formação que proporcione ao profissional de 

segurança pública a atualização periódica dos conhecimentos essenciais ao serviço 

policial, compatibilizando técnicas e táticas policiais aos parâmetros legais de 

atuação e aos anseios da sociedade.  

Neste trabalho, discutir-se-á a necessidade da implementação de uma política 

de formação continuada na Polícia Militar de Alagoas que garanta aos seus 

integrantes, indistintamente, o acesso a atividades formativas que tenham por 

objetivo a atualização dos conhecimentos adquiridos na formação inicial básica, e 

consequentemente, a adequação da atuação dos militares estaduais a um modelo 

profissional de polícia.  

Num primeiro momento, serão analisados os reflexos da formação policial na 

prestação do serviço ao cidadão, tomando a Matriz Curricular Nacional para 

Profissionais de Segurança Pública como agente norteador, revelando que é preciso 

afastar-se das práticas formativas que engessam o agente policial, reduzindo-o a 

mero cumpridor de ordens superiores. 

Em seguida, a estrutura do ensino na Polícia Militar de Alagoas será 

brevemente explanada, contemplando como se dá o desenvolvimento das atividades 

formativas na instituição. A partir da experiência da Polícia Militar de Minas Gerais 



com seu programa de Treinamento Policial Básico, vislumbra-se um modelo que 

serve de referencial para a instituição policial alagoana. 

Por fim, serão apresentados os resultados de pesquisa realizada com 

integrantes da Polícia Militar de Alagoas que, respondendo a instrumento de 

questionário, trouxeram suas experiências e percepções em relação à capacitação 

recebida, o preparo técnico-profissional e a satisfação com a oferta de atividades 

formativas pela Polícia Militar de Alagoas.  

O trabalho, portanto, busca evidenciar a necessidade de a Polícia Militar de 

Alagoas em estabelecer um programa de formação continuada que garanta a 

prestação de um serviço de Segurança Pública pautado no profissionalismo, na 

qualidade e acima de tudo, no respeito aos preceitos constitucionais.  

 

1 AÇÕES FORMATIVAS NA POLÍCIA MILITAR: NOVAS PERSPECTIVAS E 

NECESSIDADE DE MUDANÇAS 

 

Não é novidade o fato de as polícias militares brasileiras serem consideradas 

das mais violentas e arbitrárias do mundo: intermináveis denúncias prestadas por 

supostas vítimas de abuso policial às Corregedorias, alto número de pessoas mortas 

em confronto, sob o manto do “auto de resistência seguido de morte” reforçam as 

considerações acima. A argumentação utilizada para explicar os fenômenos 

apresentados transita por fatores estruturais relacionados ao histórico de concepção 

das polícias passando pelos processos formativos aos quais os profissionais são 

submetidos quando do ingresso nas instituições militares. 

As polícias, pelo caráter militarizado, ainda apresentam em seus currículos 

disciplinas relacionadas ao militarismo, como por exemplo, ordem unida. É preciso, 

porém, salientar que as ações formativas atravessam um momento de mudanças 

consideradas positivas, sob a boa influência da Matriz Curricular Nacional para 

ações formativas dos profissionais de Segurança Pública, cuja versão mais recente 

é do ano de 2009. 

A Matriz propõe a interdisciplinaridade dos conteúdos ministrados, 

estabelecendo eixos articuladores das ações formativas bem como princípios de 

natureza ética, educacional e didático-pedagógica. Destacam-se quanto aos 

princípios didático-pedagógicos a “valorização do conhecimento anterior”, a 



“universalidade” com o fito de padronizar o ensino e a “interdisciplinaridade, 

transversalidade e reconstrução democrática de saberes” (BRASIL, 2009, p. 13).  

 Pode-se dizer, portanto, que os conhecimentos e vivências dos alunos 

anteriores à formação devem ser considerados, bem como a interligação entre as 

variadas disciplinas ofertadas no currículo. Além disso, há o incentivo à participação 

do discente, quando se fala em “reconstrução democrática de saberes”.  

Foge-se da lógica formativa de conceber meros executores de ordens e há o 

reconhecimento da complexidade inerente à atividade policial em contextos 

democráticos. Essa perspectiva visa justamente romper com as práticas formativas 

autoritárias atribuídas à estrutura militar das polícias. A esse respeito, Freire 

esclarece: 

A desconsideração total pela formação integral do ser humano e a sua 
redução a puro treino fortalecem a maneira autoritária de falar de cima para 
baixo. Nesse caso, falar a, que na perspectiva democrática é um possível 
momento do falar com, nem sequer é ensaiado. (FREIRE, 2013, p.113) 

 

A dinâmica expressa pela Matriz Curricular Nacional da Secretaria Nacional 

de Segurança Pública (SENASP) propõe justamente o “falar com”. Isto não 

prejudicaria os pilares da hierarquia e disciplina inerentes ao escalonamento militar, 

mas propiciaria um amadurecimento institucional, na medida em que das discussões 

travadas em sala de aula entre alunos e professores podem surgir ideias inovadoras 

ao exercício profissional policial. 

A Matriz Curricular Nacional apregoa ainda que as ações formativas estejam 

em conformidade ao Estado Democrático de Direito revelado na Constituição 

Federal e que privilegiem no curso das disciplinas os princípios dos Direitos 

Humanos, o repúdio à intolerância e a ênfase na mediação de conflitos (BRASIL, 

2009). 

Diante da complexidade da sociedade atual e do refinamento das práticas 

criminosas, percebe-se a necessidade urgente de se romper com uma formação 

policial dita “profissional”, baseada em dois eixos – o burocrático-militar e o de 

aplicação da lei –, no qual o policial mantém um distanciamento do público e o seu 

compromisso maior seria com a lei e não com as pessoas afetadas por ela. 

(PONCIONI, 2007, p. 23) 

Óbvio que tal formato não atende aos preceitos constitucionais de uma polícia 

voltada a ações preventivas e próxima do público. Porém esse formato democrático 



de polícia requer critérios de seleção dos profissionais mais rígidos, no sentido de 

trazer para os quadros da instituição pessoas com maior grau de instrução e sem 

desvios de caráter, bem como uma formação mais humanística, sem treinamentos 

com fundamento único de humilhar os futuros profissionais da segurança pública. 

Uma formação que desenvolva nos policiais a capacidade de dialogar com a 

população, visto estar comprovada a grande proporção de ocorrências de natureza 

não criminal, envolvendo conflitos interpessoais passíveis de serem solucionados 

mediante o exercício da mediação. 

Na verdade, fala-se de uma dimensão ética das ações formativas, algo que 

transpassa o caráter meramente técnico dos conteúdos e valoriza o humano. Vê-se, 

portanto, a importância da formação moral na transmissão dos saberes. (FREIRE, 

2013, p. 34). É justamente o elemento moral que impede o policial de agir 

arbitrariamente durante uma operação, utilizando-se da discricionariedade de 

maneira consciente das implicações de uma ação exacerbada. É a humanização das 

relações durante o período de formação que contribuirá para a construção de um 

corpo profissional técnico, equilibrado e humano para com a sociedade. Ainda neste 

sentido, verifica-se que a Matriz Curricular Nacional elenca expressamente como um 

de seus princípios o ético, cujo cerne é a compatibilidade entre direitos humanos e 

eficiência policial e compreensão e valorização das diferenças. (BRASIL, 2009, p.12) 

Há que se romper com um modelo formativo voltado para o adestramento e o 

condicionamento para o combate; o modelo policial moderno dirige-se à qualificação 

de uma força limitada em suas ações pelos princípios da legalidade e legitimidade. A 

capacidade de tomada de decisões deve ser lapidada a situações voláteis e 

aleatórias. (MUNIZ, 2001, p.186) 

Porém, não só a mudança dos currículos é importante neste cenário de 

mudança do papel conferido ao policial – mudança inclusive já concretizada em boa 

parte das academias e centros de formação das polícias militares brasileiras –, mas 

também há de se ressaltar a essencialidade dos processos de capacitação 

profissional continuada. 

A proposta de capacitação enfatizada neste artigo diz respeito a atividades 

formativas de atualização/capacitação capazes de proporcionar “o acompanhamento 

e o desenvolvimento da evolução das diversas áreas do conhecimento, o inter-

relacionamento com a cidadania, a sociedade e a atualização constante da doutrina 

do profissional da área da Segurança Pública [...]”. (BRASIL, 2009, p. 44) 



 A esse respeito, verifica-se que no âmbito da Polícia Militar de Alagoas, 

corporação objeto de estudo deste trabalho, não há um projeto institucional no 

sentido de periodicamente submeter todos os militares pertencentes aos seus 

quadros, independente de estarem em Unidades consideradas administrativas ou 

operacionais, a uma capacitação de cunho teórico-prático. Existe a oferta de cursos 

específicos não obrigatórios e os cursos de aperfeiçoamento regulares para oficiais 

e praças, alguns como requisitos de promoção. A escassez de efetivo e as escalas 

de serviço regulares e extras também dificultam a execução de cursos continuados, 

pois isso implicaria o afastamento temporário de parte do pessoal do trabalho policial 

nas ruas. Corroborando com este entendimento, Poncioni pontua: 

 

Soma-se às fragilidades de preparo nos cursos de formação profissional 
básica em ambas as organizações a falta de regularidade para a realização 
dos cursos para o aperfeiçoamento profissional ao longo da carreira do 
policial. É importante salientar, ainda, que estes cursos não alcançam os 
diferentes níveis hierárquicos e também não contemplam o conjunto dos 
membros dentro de cada um desses níveis nas referidas corporações. 
(2007, p. 26) 
 

As afirmações acima contradizem as recomendações da Matriz Curricular 

Nacional da SENASP ao dizer que “o referencial teórico-metodológico da Matriz está 

calcado em um paradigma que concebe a formação e a capacitação como um 

processo complexo e contínuo de desenvolvimento de competências”. (BRASIL, 

2009, p. 25). Ou seja, o profissional da segurança pública deve periodicamente 

voltar aos centros de formação para aperfeiçoar-se e desenvolver novas habilidades. 

Isso independente dos graus hierárquicos envolvidos, pois qualquer policial pode se 

deparar com uma situação inesperada onde a sociedade exige dele uma resposta 

imediata. Ademais, a dinâmica social do crime e das situações conflituais, cada vez 

mais complexas, requerem do policial preparo e conhecimento profundos das 

nuances de seu ofício. 

Para que a viabilidade das reflexões aqui esboçadas não reste apenas situada 

no plano teórico, como não sendo possível de concretizar-se, demonstrar-se-á, 

mediante análise de curso de capacitação bienal em execução na Polícia Militar de 

Minas Gerais, possibilidades de adequação e implementação do modelo à 

Corporação alagoana, respeitados os limites financeiros e as peculiaridades locais. 

 



2 O SISTEMA DE ENSINO DA PMAL E A NECESSIDADE DE UMA POLÍTICA DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA: UMA ANÁLISE COMPARADA 

 

Seguindo a previsão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 

Polícia Militar de Alagoas (PMAL) tem seu sistema de ensino definido em lei 

específica, a qual também regulamenta o ensino no Corpo de Bombeiros Militar de 

Alagoas (CBMAL). Tendo como objetivos do sistema de ensino nas corporações 

militares a formação, aperfeiçoamento, especialização e treinamento dos servidores 

militares estaduais (ALAGOAS, 2005), a legislação em comento traz um rol de 

cursos e estágios que apontam para a garantia de ascensão profissional, não 

revelando a importância maior dos processos formativos: a oferta de um serviço de 

qualidade, prestado por profissionais capacitados à luz dos parâmetros ético-legais e 

prontos a atender a complexidade das demandas que lhes são apresentadas.  

Embora não se aprofunde na temática, a Lei de Ensino das Corporações 

Militares de Alagoas dá aos Comandantes Gerais da PMAL e do CBMAL poderes 

para a criação e o aprimoramento de cursos e estágios destinados aos seus 

servidores, devendo-se, para tanto, levar em conta as necessidades e 

disponibilidade dos meios existentes (ALAGOAS, 2005).  

Dessa forma, a Polícia Militar de Alagoas edita anualmente em seu canal 

interno de publicações oficiais – Boletim Geral Ostensivo - as Normas para o 

Planejamento e a Conduta do Ensino (NPCE), elaboradas pela Diretoria de Ensino 

da Corporação. No documento estão regulamentadas especificidades que guiarão 

os órgãos executores - Academia de Polícia Militar e Centro de Formação de Praças 

– no desenvolvimento de seus respectivos planos gerais de ensino. 

Analisando a publicação da NPCE para o ano de 2014 (POLÍCIA MILITAR DE 

ALAGOAS, 2013), verificamos que além dos cursos de formação, adaptação, 

habilitação e aperfeiçoamento – que implicam diretamente na garantia da ascensão 

nos quadros da Corporação – são ofertados pela instituição cursos e estágios com 

temáticas específicas, a exemplo do Curso de Especialização em Direitos Humanos, 

Curso de Metodologia do Treinamento Físico Militar e os inéditos cursos de 

Policiamento Montado e Mecânica de Armamento.  

Somam-se ainda as capacitações ofertadas através da rede de ensino à 

distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que tem ganhado cada vez 



mais adeptos, consistindo, portanto, num importante instrumento de promoção da 

formação continuada. 

 Ocorre que, embora a cada ano se amplie o leque de cursos ofertados pela 

PMAL ou disponibilizados por outras Corporações, não há ainda na instituição uma 

regulamentação que estabeleça e promova o treinamento policial básico, com o qual 

se garanta que os conhecimentos recebidos na formação inicial do policial militar 

sejam atualizados, de forma que a técnica outrora assimilada possa ser 

aperfeiçoada frente aos novos parâmetros legais, novos conhecimentos técnicos e 

novas expectativas acerca da produção do trabalho policial.   

Atentando para a necessidade de atualização dos conhecimentos teóricos e 

práticos por parte do policial militar, no ano de 2012 o Comando Geral da Polícia 

Militar de Alagoas, através da Portaria 019/2012 – CG/ASS, aprovou o Estágio de 

Treinamento para Capitães e Tenentes; Subtenentes e Sargentos; Cabos e 

Soldados (POLÍCIA MILITAR DE ALAGOAS, 2012, p.2).  

Ligado à Academia de Polícia Militar e com carga-horária de 50 h/a 

distribuídas em 10h/a por dia, o estágio fora estruturado com disciplinas 

relacionadas a conhecimentos práticos e teóricos, tais como tiro policial, uso seletivo 

da força, formas de abordagem táticas, legislação aplicada à atividade operacional e 

cidadania e direitos humanos.  

No detalhamento de sua regulamentação, observamos que, além de deixar de 

contemplar oficiais superiores nas patentes de major, tenente-coronel e coronel, o 

estágio de treinamento ora instituído restringiu ainda mais o público-alvo ao limitar a 

participação dos policiais militares empregados na atividade fim, ou seja, no 

policiamento ostensivo.  

Ao restringir o público do estágio de treinamento, a Polícia Militar de Alagoas 

deixou de observar que policiais militares lotados em unidades burocráticas, ou até 

mesmo aqueles pertencentes a unidades operacionais, mas que realizam funções 

burocráticas deixariam de passar por um importante e necessário momento de 

atualização. Ademais, o policiamento ostensivo em situações não rotineiras, tais 

como eleições, jogos em estádios, festas populares de Carnaval, São João, 

Réveillon, dentre outros momentos que exigem reforço de efetivo, o policial militar da 

atividade meio – o burocrata – é empregado, de modo que é injustificável a não 

previsão de sua participação no estágio de treinamento.  



Cabe esclarecer que o Estágio de Treinamento instituído em 2012 nunca saiu 

de papel. A exigência de recursos para sua realização, a demanda crescente de 

emprego da tropa nas ruas acrescida do déficit de efetivo são alguns dos motivos 

que obstam à efetivação da única tentativa de se estabelecer uma ação formativa 

padronizada para atualização de conhecimentos básicos da atividade policial.  

Como referência de estruturação e desenvolvimento de um programa de 

capacitação continuada, trazemos o exemplo do Treinamento Policial Básico (TPB) 

da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que se apresenta com destaque no 

cenário das corporações militares do país por contar com um Centro de Treinamento 

específico, e principalmente, por se propor a atualizar e aprimorar o conhecimento 

básico de todo o efetivo da corporação mineira.  

O ensino na PMMG, instituído pela lei estadual nº. 20.010 de 05 de janeiro de 

2012, é regulamentado pela Resolução nº. 4.210 de 23 de abril de 2012, 

normatização que delineia a educação policial militar em Minas Gerais, definindo 

conceitos, estabelecendo princípios, especificando ações formativas, enfim, 

estruturando todo o sistema de ensino no âmbito da PMMG. Na citada resolução, 

podemos conhecer as especificidades do Treinamento Policial Básico, que constitui 

uma das práticas formativas mais importantes da instituição mineira.  

Por destinar-se ao efetivo da PMMG em sua completude, o TPB é organizado 

em diferentes versões. Na modalidade presencial, temos o TPB específico com 

previsão de 40 h/a destinado a oficiais intermediários e subalternos e as praças1; o 

TPB especial com previsão de 32h/a para os oficiais superiores; e o TBP itinerante 

com previsão de 34h/a para as unidades do interior. Na modalidade semipresencial, 

o TPB tem previsão de 100h/a, sendo destinado a policiais militares afastados da 

corporação por período superior a 01 ano. Na modalidade à distância, o TPB é 

apresentado em sua forma clássica na plataforma EAD da instituição mineira.  

A PMMG conta com um centro de treinamento específico para aplicação do 

TPB. Instalado na Academia de Polícia Militar da PMMG, o Centro de Treinamento 

Policial conta salas de aulas com boa infraestrutura e equipadas com computadores, 

projetores multimídia, condicionadores de ar, carteiras escolares, quadros brancos, 

telas de projeção e bebedouros. Nota-se, portanto, a preocupação com a promoção 

                                                           
1
 Os capitães integram o círculo de oficiais intermediários, enquanto os tenentes pertencem ao círculo 

de oficiais ditos subalternos, ambos com atividades relacionadas à execução operacional de 
policiamento. As praças representam a base da instituição policial, também subdivida por 
graduações: soldado, cabo, 3º sargento, 2° sargento, 1º sargento e subtenente.  



de um ambiente propício ao estudo, fator pouco observado no ensino das 

instituições policiais militares de nosso país.2 

Para as atividades práticas, um galpão especialmente montado serve como 

espaço próprio para o vivenciamento das situações mais comuns com que um 

policial militar pode se deparar no serviço das ruas: ambientes projetados em 

estruturas simples de madeirite, chapas de alumínio e a simulação espaços como 

praças públicas, bares, ambientes confinados e até os chamados „aglomerados‟, as 

favelas, caracterizadas pelos becos estreitos e fragilidade dos barracos. No alto do 

galpão - que é todo coberto por uma tela metálica que permite que o instrutor possa 

visualizar em posição privilegiada a desenvoltura do discente - estão instaladas 

câmeras, cujas imagens captadas podem ser analisadas com mais calma numa sala 

anexa ao galpão. 

Outro ambiente que chama a atenção no CTP é o estúdio onde são gravados 

pequenos vídeos relacionados aos temas estudados no TPB. Às diversas unidades 

da PMMG, são disponibilizados DVDs com os vídeos atualizados. Outra forma de ter 

acesso às gravações é por meio do portal da PMMG, no sistema de intranet onde o 

policial pode acessar de casa ou qualquer outro local mediante o uso de seus dados.  

O CTP também organiza o Guia de Treinamento Policial Básico, publicado 

pela gráfica da Academia de Polícia Militar. Os conteúdos são atualizados a cada 

biênio, e os exemplares são disponibilizados aos policiais durante a execução do 

TPB, devendo ser devolvidos ao final das instruções para reaproveitamento nas 

próximas turmas a serem capacitadas.  

O TPB realizado no âmbito no Centro de Treinamento Policial é destinado 

profissionais que atuam na capital mineira e região metropolitana. Para os 

profissionais do interior, o TPB é realizado no âmbito das unidades a que pertencem, 

por equipes especialmente responsáveis pelas atividades de instrução e ensino, que 

são tecnicamente ligadas ao Centro de Treinamento Policial. Observa-se, portanto, o 

planejamento da instituição mineira no sentido de promover a atualização do 

conhecimento dentro das capacidades da Corporação, vez que não seria possível 

afastar grande parte do efetivo do serviço e deslocá-lo à capital para participação no 

TPB. 

                                                           
2
 Detalhes de funcionamento e estruturais observados durante visita técnica realizada ao Centro de 

Treinamento Policial da PMMG no mês de Julho de 2014 por dois dos autores deste trabalho. 



Um dos detalhes que faz do Treinamento Policial Básico ser uma das mais 

importantes atividades formativas da PMMG é que a aprovação do policial militar no 

TPB é requisito utilizado tanto para a ascensão profissional, como para participação 

em cursos não ofertados pela corporação. Desse modo, a instituição criou um 

mecanismo capaz não só de manter sua tropa atualizada nos conhecimentos 

básicos essenciais para a atuação policial, mas de garantir o entusiasmo da tropa na 

busca pela atualização profissional.  

O Treinamento Policial Básico da PMMG é referência para as corporações 

militares em nosso país, podendo servir como inspiração à Polícia Militar de Alagoas 

na estruturação de um modelo próprio de formação continuada. Para tanto, são 

necessárias adaptações que tenham como delineadores as implicações legais, a 

disponibilidade de recursos, o planejamento de afastamento dos profissionais para 

participação nas atividades formativas, dentre outros detalhes a serem definidos a 

partir de um estudo sobre a realidade da PMAL.  

A realização de atividades formativas periódicas e direcionadas ao público em 

geral de uma instituição policial deve ser tratada com urgência e sob a ótica da 

imprescindibilidade de atualização do conhecimento, sob o risco reduzir-se a 

prestação do serviço policial a atuações pouco reflexivas, embasadas em práticas 

ultrapassadas e não condizentes com uma polícia profissional.  

 

3 DIAGNÓSTICO SOBRE A NECESSIDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NA 

PMAL 

 

A Polícia Militar de Alagoas possui um efetivo de 7.734 (sete mil setecentos e 

trinta e quatro) policiais em seus quadros, sendo aproximadamente 88% composto 

por policiais do sexo masculino e 12% por policiais do sexo feminino, sendo a 

maioria deste universo representado por praças. A maioria destes profissionais, 

após o período de formação, apenas buscam qualificação ou por interesse 

específico em determinada área do conhecimento ou quando são convocados 

através do Boletim Geral Ostensivo a participarem de cursos de complementação, 

aperfeiçoamento ou habilitação que os possibilitem a galgarem postos ou 

graduações mais elevados na carreira militar. 

Neste contexto de intensa modernização e discussão necessária acerca da 

implementação de capacitação continuada para os policiais militares de Alagoas, 



aplicou-se um questionário com o intuito de subsidiar os argumentos sustentados 

neste trabalho numa amostra de 100 (cem) policiais militares de 04 (quatro) 

Unidades da PMAL, operacionais e administrativas, como o Batalhão de Operações 

Policias Especiais - BOPE, os 1º e 4º Batalhões da Polícia Militar e o Quartel do 

Comando Geral - QCG, abrangendo oficiais e praças da Corporação, a fim de 

comprovar a imprescindibilidade do processo de melhoria contínua como forma de 

garantir uma atuação legal e aceitável por parte daqueles que executam as ações de 

policiamento ostensivo.  

Os dados apresentados e analisados a seguir fazem parte das observações 

sobre a percepção dos policiais sobre a qualidade da formação policial adquirida, a 

aplicação do conteúdo nas atividades diárias de policiamento ostensivo e as 

oportunidades de atualização de conteúdo com a participação em cursos, estágios e 

instruções, dentro ou fora da Corporação, além dos efeitos que a falta de um 

programa de formação continuada pode ocasionar na prestação do serviço policial 

militar.  

O perfil na pesquisa compreendeu um público composto em sua maioria por 

policiais do sexo masculino e apenas 21% por policiais do sexo feminino, possuindo 

30% ensino superior incompleto e 31% o ensino médio, sendo possível perceber 

ainda policiais em sua minoria, em torno de 7%, com formação no ensino 

fundamental. Os outros 32% dividem-se em ensino superior completo e pós-

graduação. Dos policiais entrevistados, 49% integram a Corporação há mais de 10 

anos, 36% há menos de 5 anos e os demais estão na Polícia Militar há mais de 5 e 

menos de 10 anos. 

 A qualificação profissional consiste na preparação fundamental do indivíduo 

através de investimentos em sua formação com intuito de aprimorar suas aptidões 

para melhor desempenhar suas funções, decorrente da exigência crescente nas 

mais variadas carreiras. Em um sentido análogo ao mercado de trabalho 

empresarial, corrobora Ribeiro sobre a importância da qualificação profissional. 

 

Ao contrário da realidade de antigamente, quando havia muitos profissionais 
para poucas vagas, hoje o mercado de trabalho está tendo muitas vagas, 
porém poucos profissionais preparados perante as exigências das 
empresas. O profissional que não tem uma qualificação demora mais para 
realizar as suas tarefas e isso leva tempo e dinheiro. Esse é uns dos 
motivos que leva a tanta exigência. Foi o tempo que até para ser auxiliar de 
serviços gerais, precisava ter só Ensino Fundamental. Hoje é necessário ter 
o Ensino Médio. Imaginem para outros cargos? (RIBEIRO, 2013, p. 2) 



 
 

Para ingressar nos quadros da Polícia Militar de Alagoas, o aluno de soldado 

ou o aluno oficial passa por um curso de formação com períodos variados a 

depender da finalidade do seu concurso. Para o ingresso no quadro de oficiais 

combatentes, o aluno submete-se a uma formação de 03 anos. Desta forma, dentre 

os policiais militares entrevistados, 14% estão representados por esses oficiais que 

informaram terem passado por uma formação policial básica acima de 12 meses. O 

curso para o quadro de praças da Corporação não possui um período de formação 

exato, o que se comprova com o resultado da pesquisa.  A formação policial básica 

de 62% dos entrevistados durou entre 6 a 12 meses e 24% se formaram em mais de 

3 meses e em menos de 6 meses.  

 

 

 

  

Apesar de a pesquisa demonstrar que 78% dos entrevistados passaram por 

algum tipo de curso na área policial após concluir o seu curso de formação, os 

dados do Gráfico 1 revelam que apenas 7% estão participando atualmente de algum 

curso de aperfeiçoamento ou especialização, enquanto 40% participaram de algum 

curso nos últimos 12 meses, 35% não participaram de algum curso há mais de  1 

ano e menos de 5 anos e ainda 17% não participaram de nenhum curso há mais de 

5 anos. No entanto, vale salientar que 38% relataram utilizar a rede de ensino à 

distância para se capacitar e 61% não usam esse recurso. 

A necessidade de uma capacitação continuada é latente na Corporação 

alagoana, sendo imprescindível uma articulação entre teoria e prática, onde a 

7% 

40% 

35% 

17% 

1% 

Regularidade de participação de cursos de 
aperfeiçoamento/especialização 

Está participando atualmente

Participei nos últimos 12 meses

Não participo entre 1 e 5 anos

Não participo há mais de 5
anos

Não respondeu

Fonte: Questionários aplicados em 04 unidades da PMAL no mês 
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primeira constitui subsídio para fundamentar as ações da segunda, perpassando os 

cursos de formação e integrando uma capacitação continuada que proporcione uma 

atualização constante do profissional militar tornando-o apto às complexidades das 

ocorrências inerentes ao trabalho do agente de segurança pública. 

Diante desta perspectiva sobre a importância da capacitação continuada, 

surpreende negativamente os 60% dos policiais militares que responderam que suas 

unidades de trabalho não realizam capacitações periódicas. Neste âmbito, destaca-

se a falta de capacitação das unidades de área e as administrativas, no caso em 

epígrafe temos como referências os 1º BPM, 4º BPM e QCG que apresentaram 

percentuais acima da média, em torno de 72% que não realizam capacitações 

periódicas. A unidade administrativa entrevistada (QCG) chegou alcançar o patamar 

de 96%. No entanto, na unidade especializada (BOPE) 100% dos policiais 

entrevistados responderam que realizam capacitações periodicamente. 

A preocupação com a qualificação dos seus agentes de segurança pública 

deve abranger a todos os policiais militares da Corporação sem privilégios de 

unidades especializadas em detrimento das demais. Todos os profissionais de 

segurança necessitam dominar a técnica de bem atender aos cidadãos e, 

deparando-se com as mais variadas demandas, das mais simples até as mais 

complexas.   

O gráfico a seguir, apresenta os resultados sobre a importância de se 

atualizar profissionalmente. 
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Com base nos dados do Gráfico 2, percebe-se que 100% dos entrevistados 

consideram importante passar por uma atualização profissionalmente e mais de 40% 

dos militares realizam cursos ofertados fora da Corporação, por iniciativa própria, a 

fim de aprimorar e atualizar o desenvolvimento de técnicas com intuito de melhorar a 

qualidade do desempenho das suas funções na busca pela excelência do serviço 

ofertado ao cidadão, além de  realização pessoal, conforme se verifica no Gráfico 3. 

 

 

 

 

A consequência da falta de capacitações periódicas revelou-se nas respostas 

dos entrevistados quando 40% afirmaram que já se envolveram em algum tipo de 

ocorrência policial e não souberam proceder ou tiveram dificuldades para resolver a 

situação. Analisando os dados da pesquisa, nota-se como as respostam se 

complementam e convergem para o mesmo problema no tocante à necessidade de 

capacitação contínua. 
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A carreira policial possui especificidades que necessitam de uma 

padronização de ações que garantam o cumprimento da missão constitucional 

instituída aos órgãos de segurança pública embasada na doutrina e propagação dos 

direitos humanos e na garantia da dignidade da pessoa humana. Diante deste 

aspecto, preocupam os dados apontados no Gráfico 4, tendo em vista que apenas 

32% dos entrevistados afirmaram que se sentem totalmente preparados para 

exercer a profissão policial militar. Dos entrevistados, 64% sentem-se parcialmente 

preparados e 4% afirmaram que não se sentem preparados.  

Por fim, questionados sobre quais razões atribuem ao fato de não saberem 

como proceder diante de alguma ocorrência, conclui-se com o Gráfico 5 que a 

pesquisa revelou a necessidade de mudanças nas perspectivas de formação e 

atualização contínua do policial militar. Os números revelam que 59% dos policiais 

entrevistados atribuem à ausência de atualização profissional na Polícia Militar de 

Alagoas como fator preponderante que os levam a cometer erros ou a não saber 

como proceder diante de algumas situações conflituosas. Os outros fatos apontados 

dividiram-se em 29% que culpam a falta de orientação por parte de um superior e 

7% assumem o desinteresse pessoal em atualizar-se profissionalmente. Os outros 

5% preferiram não responder à indagação. 

 

 

 

 

Portanto, é voz corrente entre os policiais militares a necessidade de 

implementação de capacitação continuada, pois na era da informação, o 

conhecimento singulariza o recurso mais importante de uma instituição. Desta forma, 

é imperioso que a Polícia Militar de Alagoas se adéque a este cenário de valorização 
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das competências intelectuais e, principalmente, de atualização constante do seu 

efetivo para que atuem sempre com base na ética, transparência e legitimidade, e 

assim possam assumir a responsabilidade de garantir a segurança pública da 

sociedade alagoana. O objetivo da pesquisa foi alcançado, entretanto, não teve o 

intuito de exaurir o assunto, e sim, apontar recomendações e subsídios para que a 

discussão seja estimulada e ampliada na Corporação. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É possível inferir que apesar dos avanços alcançados pela Polícia Militar de 

Alagoas no que se refere à formação, aperfeiçoamento, atualização e especialização 

nas diversas áreas do conhecimento policial, ainda há uma grande barreira que 

impede o agente encarregado da aplicação da lei de realizar cursos e estágios, quer 

seja pelo alto grau de desmotivação pessoal ou pela falta de estruturação 

corporativa, a qual não proporciona meios para a concretização de instruções 

rotineiras. 

Já é considerável o quantitativo de organizações policiais militares no Brasil 

que possuem estratégias voltadas à capacitação continuada, despontando o estado 

de Minas Gerais como exemplo de gestão voltada à qualificação, tendo maior 

sustentação a partir da criação do Centro de Treinamento Policial, o qual promove o 

planejamento, a coordenação, o controle e a execução do Treinamento Policial 

Básico, em Belo Horizonte e Região Metropolitana, além de coordenar 

metodologicamente o Treinamento Complementar na PMMG. Logo, é por meio do 

CTP que a Polícia Militar coordena e realiza todo o treinamento dos seus 

integrantes. 

 As Polícias que não promovem a qualificação continuada de seus integrantes 

sofrem as consequências da falta de preparo, visto que o avanço da tecnologia e 

dos meios de comunicação possibilitam um maior compartilhamento de informações 

e conhecimento à sociedade em geral, o que torna o serviço policial cada vez mais 

complicado e cheio de nuances. 

Ademais, o agente público de segurança precisa estar sempre preparado 

profissionalmente, pois, em tese, põe em risco diariamente com o bem mais precioso 

que se possui: a vida. Assim, somente o treinamento exaustivo, que possibilite tomar 



atitudes imediatas, sem que coloque a vida de inocentes em risco, é o caminho para 

o verdadeiro reconhecimento e valorização profissional tão almejados pelos militares 

estaduais. 

Em suas atividades diárias, o policial militar – responsável pela atividade nas 

ruas, de modo ostensivo e facilmente identificável por seu uniforme - lida com os 

mais diversos tipos de situações, da prestação de informações a um cidadão ao uso 

da força letal numa situação de confronto com um infrator da lei. Entre uma situação 

simples e aparentemente livre de qualquer perigo e outra em que o policial se vê em 

extrema vulnerabilidade e risco de vida, há inúmeras circunstâncias em que o 

policial deve saber se portar e conduzir, garantindo um atendimento pautado na 

preservação da vida, no respeito à dignidade da pessoa humana e às leis.  

Assim, a execução de um programa de treinamento contínuo na Polícia Militar 

de Alagoas supre uma lacuna que vem se perpetuando e que tem impedido o 

avanço da organização para um patamar superior, na medida em que, de acordo 

com a pesquisa realizada neste trabalho, a maioria dos policiais não recebe 

instruções periódicas, apesar de acharem que os adestramentos sejam importantes, 

o que reflete em um sentimento de despreparo profissional, obrigando os 

interessados em expandir seus horizontes a procurarem cursos e especializações 

fora da briosa corporação. 
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