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RESUMO 

Aborda a analise do estagio operacional aplicado pela Polfcia Militar do Parana aos 

Soldados de 2a Classe, como segunda fase do Curso de Forma9ao de Soldados. 

Parte do estudo da hist6ria da Polfcia Militar, de sua competencia legal e dos 

aspectos essenciais da profissao policial-militar. Na medida em que se buscam 

novas alternativas para melhorar a forma9ao do policial, ele realiza estudos sobre o 

sistema de avalia9ao de desempenho por competencia, para compreender os eixos 

e princfpios norteadores do ensino policial no Brasil, regulados pela Matriz Curricular 

Nacional, que se fundamente na constru9ao de competencias. Tambem faz uma 

abordagem ampla sobre o sistema de ensino vigente na PMPR, bern como analisa 

as normas que regulam o estagio operacional, tanto sob o ponto de vista 

administrativo, como legal. 

Palavras-chave: Polfcia Militar do Parana. Estagio operacional. Avalia9ao de 

desempenho. Competencias. Soldado de segunda classe. 
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CAPITULO I 

1 INTRODU~AO 

Ao observar-se a historia da Polfcia Militar do Parana, instituigao 

sesquicentenaria, pelo fato de ser militar, portanto fechada pela sua propria 

natureza, verifica-se que ocorrem muita resistencia a mudanga e em conseqOencia 

as praticas de gestao de pessoas demoram muito para acontecer. Em fungao dessa 

c~racterfstica o presente estudo, tern a finalidade de discutir e analisar o estagio 

operacional previsto em suas normas para os Soldados de Segunda Classe (Sd. 2a 

Classe). 

As atividades de seguranga publica sao onerosas para o Estado, em razao 

dos meios empregados. Manter uma estrutura administrativa e operacional imp6e 

urn onus pesado. Assim, e necessaria que a corporagao busque qualidade dos 

servigos prestados a comunidade, utilizando metodos modernos, praticos e racionais 

para aplicagao coerente dos recursos materiais e humanos, procurando molda-los 

cada vez mais aos anseios mais perceptfveis da comunidade. Essa concepgao 

passa pelos bancos escolares e se complementa nas atividades de estagio. 

A sociedade cada vez mais desperta interesses pelas atividades policiais e 

clama incessantemente pela melhoria das ag6es voltadas a seguranga publica. Para 

isso basta vera quantidade de cursos de pos-graduagao em gestao de seguranga 

publica que estao surgindo no Brasil, bern como o proprio interesse da Polfcia Militar 

em procurar as Universidades, com especialmente a Universidade Federal do 

Parana - centro de excelencia do saber, de pesquisa e de produgao de 

conhecimento - para o aprimoramento de seus integrantes. lsto, invariavelmente, 



11 

esta produzindo urn cidadao, que precisar ser visto como cliente da pollcia, muito 

mais esclarecido e muito mais exigente. Para isso a formagao de policiais-militares e 

a continuidade desse processo precisam ser muito bern dimensionadas e estudadas 

de forma cientffica, para perceber a realidade e estrategicamente projetar o futuro. 

Desta forma, a presente pesquisa foi realizada para saber se a instituigao 

devera priorizar o sistema de avaliagao de desempenho por competencia, 

largamente utilizado em empresas privadas e em 6rgaos publicos civis, como 

proposta a ser estudada, para a reorientagao do estagio operacional de Soldado de 

2a Classe e como ele pode ser implementado na sistematica da PoHcia Militar do 

Parana, como fator determinante de aprovagao, ate porque existe duvida marcante 

sobre sua viabilidade em instituig6es militares, contribuindo com a realidade social 

no sentido de que, como verificado, no cotidiano, o profissional de seguranga publica 

emite comportamentos que em tese buscam o aperfeigoamento de forma 

particularizada e da coletividade a qual esta inserida. 

0 estagio . operacional constitui a fase de edificagao da agao docente 

trabalhada nos bancos escolares, permitindo ao aluno, por meio da vivencia 

profissional, o efe~ivo exercfcio da construgao do conhecimento, abrangendo seus 

aspectos tecnicos, culturais, cientfficos e humanos. Esta etapa a formagao 

profissional e o momento mais oportuno e adequado para se observar atitudes, uma 

vez que a formagao academica fica restrita a trabalhar competencias e habilidades. 

E urn perfodo de permanencia, absorgao, elaboragao e reelaboragao do 

conhecimento e da agao docente em ambiente real de trabalho, em atividades 

praticas, vivenciando a realidade do trabalhador policial-militar e em outros espagos 

educacionais, com a finalidade de vislumbrar suas possibilidades e desafios. Aliando 

o olhar frente a condigao humana, com a formagao academica elaborada e com a 

vivencia profissional realizada, o estagio operacional e o momento exato de tomada 

de posse da situagao inicial desejada no processo formativo do profissional de 

polfcia militar, sendo assim, uma preparagao efetiva para o desempenho de 

atividades inerentes a missao e responsabilidade da Pollcia Militar do Parana. 

1 . 1 Objetivos 

A seguir serao apresentados os objetivos desta pesquisa. 
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1 .1 .1 Objetivo geral 

Analisar o estagio operacional aplicado aos Soldados de Segunda Classe na 

PMPR. 

1.1 .2 Objetivos especfficos 

a) Estudar a estrutura curricular do Curso de Forma<;ao de Soldados 

Policiais-Militares em vigor na PMPR; 

b) ldentificar as compet€mcias trabalhadas e existentes no currfculo do 

Curso de Forma<;ao de Soldados Policiais-Militares da PMPR; 

c) Estudar a legisla<;ao da PMPR que regula o estagio operacional de Sd. 2a 

Classe; 

d) Avaliar a viabilidade de aplica<;ao do metodo de avalia<;ao de 

desempenho por competencias no estagio operacional de Sd. 2a Classe; 

e) Sugerir procedimentos necessarios a busca da evolu<;ao dos metodos de 

avalia<;ao do estagio operacional de Sd. 2a Classe, dentro da 6tica de desempenho 

baseado em competencias. 
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CAPITULO II 

2 A INSTITUI9AO POLlCIA MILITAR DO PARANA 

2.1 Competencia da Polfcia Militar do Parana 

Nao se pretende, nesse memento, ate por nao ser objeto deste trabalho, 

discorrer sobre os dispositivos legais que estabelecem fins e competencias as 

Polfcias Militares, apenas fazer uma abordagem da competencia atual das Polfcias 

Militares prevista nas Constituig6es Federal e Estadual. Dessa competencia legal, 

inferem-se as "competencias" que o policial-militar deve reunir para o desempenho 

eficaz e efetivo da sua missao. 

A Constituigao Federal, no seu artigo 144, define que a seguranga publica, 

dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a preservagao 

da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrim6nio, atraves de 

organizag6es policiais. Aponta que compete as Polfcias Militares a polfcia ostensiva 

e a preservagao da ordem publica e aos Corpos de Bombeiros Militares, alem das 

atribuig6es definidas em lei, as atividades de defesa civil. 

Ja a Constituigao Estadual, no artigo 48, define que a Policia Militar, forga 

estadual, instituigao permanente e regular, organizada com base na hierarquia e 

disciplina militares, cabe a polfcia ostensiva, a preservagao da ordem publica, a 

execugao de atividades de defesa civil, prevengao e combate a incendios, buscas e 

salvamentos e socorros publicos, o policiamento de transite urbane e rodoviario, de 

florestas e de mananciais, alem de outras formas e fungoes definidas em lei. 

Na legislagao infraconstitucional, encontra-se o detalhamento da missao da 

Policia Militar do Parana, da seguinte forma: 

Art. 2°. Compete a Polfcia Militar: 
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I - executar, com exclusividade, ressalvadas as mrssoes peculiares as Fon~as 
Armadas,.o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades policiais 
competentes, conceituadas na legisla9ao federal pertinente, a fim de assegurar o 
cumprimento da Lei, a manuten9ao da ordem publica e o exercfcio dos poderes 
constitufdos; 

II - atuar de maneira preventiva, como for9a de dissuasao, em locais ou areas 
especfficas, onde se presuma ser possfvel a perturba9ao da ordem; 

Ill- atuar de maneira repressiva, em caso de perturba9ao da ordem, precedendo o 
eventual emprego das For9as Armadas; 

IV - atender a convoca9ao do Governo Federal em caso de guerra externa, ou 
para prevenir ou reprimir grave subversao da ordem, ou amea9a de sua irrup9ao, 
subordinando-se ao Comando da sa Regiao Militar, para emprego em suas 
atribui96es especfficas de Polfcia Militar e como participante da defesa territorial; 

V - realizar servi9os de preven9ao e de extin9ao de incendios, simultaneamente 
com o de prote9ao e salvamento de vidas e material nos locais de sinistro, bem 
como o de busca e salvamento, prestando socorros em caso de afogamento, 
inunda96es, desabamentos, acidentes em geral, catastrofes e calamidades 
publicas. (LEI DE ORGANIZA<;AO BASICA DA PMPR, 1976). 

No proximo capitulo sera estudada a avaliagao de desempenho, com a 

finalidade de verificar como ela pode ser aplicada a Polfcia Militar. 
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CAPITULO Ill 

3 AVALIACAO DE DESEMPENHO 

3.1 Conceito de avaliac;ao de desempenho 

0 Dicionario Brasileiro da Lfngua Portuguesa, por Aurelio Buarque de 

Holanda Ferreira, define a palavra avaliac;ao como sendo: 

Ato de avaliar, apreciac;ao; valor determinado pelos avaliadores; avaliar como 

determinar o valor ou a valia de; apreciar o merecimento de; reconhecer a forga 

de; fazer ideia de; estimular; calcular; e desempenho como "ato ou eteito de 

desempenhar"; e o verba desempenhar "executar; cumprir (aquila a que se estava 

obrigado); desobrigar representar em cena; cumprir, fazer, executar". (HOLANDA, 

1986, p. 205 e 556). 

Segundo ldalberto Chiavenato, avaliac;ao de desempenho e: 

A avaliac;ao de desempenho e uma apreciagao sistematica do desempenho de 

cada pessoa em tungao das atividades que eta desempenha, das metas e 

resultados a serem alcangados e do seu potencial de desenvolvimento. A 

avaliagao de desempenho e um processo que serve para julgar ou estimar o valor, 

a excelencia e as qualidades de uma pessoa e, sobretudo, a sua contribuic;ao para 

o neg6cio da organizac;ao. A avaliac;ao de desempenho recebe denominag6es 

variadas como avaliagao do merito, avaliagao de pessoal, relat6rios de progresso, 

avaliac;ao de eficiencia individual ou grupal etc. (CHIAVENATO, 1999, p. 189). 
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Rabaglia (2004) apontaque a avaliac;ao de desempenho do ser humano nas . 
empresas e hoje uma ferramenta indispensavel, pois quando aplicada corretamente 

aumenta o potencial individual das pessoas para o trabalho, e conseqOencia o 

proprio potencial organizac!onal. Nesse sentido, para que esses resultados de fato 

possam ocorrer e preciso que todo o sistema, e nao parte dele seja o mais visfvel 

para o conjunto de funcionarios. 

Para Oliveira (2004), a avaliac;ao de desempenho capaz de promover nao 

somente o desenvolvimento do avaliado, mas principalmente do avaliador, criando 

urn ambiente altamente favoravel a existencia de urn mecanismo de comunicac;ao 

muito eficaz. Muitas organizac;oes, como a Polfcia Militar, possuem sistemas 

pr6prios de avaliac;ao, mas nem sempre sao bern estruturados e de conhecimento 

integral dos avaliados. Para que os resultados sejam realmente sentidos, tanto os 

avaliados, como os avaliadores, e preciso transparencia total nas comunicac;oes. 

Pontes (2002) afirma que a avaliac;ao de desempenho e urn metoda que 

visa, continuamente, criar urn contrato com os colaboradores no que se refere aos 

resultados que sao esperados de suas ac;oes, bern como tambem tern como 

pressupostos basicos acompanhar os desafios organizacionais e dos concorrentes, 

alem de correc;ao de rumos, quando preciso e avaliar os resultados da organizac;ao 

como urn todo, a partir de competencias individuais. 

Os recursos humanos de uma instituic;ao policial, organizada militarmente, 

constituem o seu principal capital. Tratar adequadamente este patrimonio, 

principalmente sob o ponto de vista das oportunidades de progresso na carreira, e 

tarefa fundamental de todo o conjunto de seus gerentes e urn dos pontos 

fundamentais dessa ac;ao e a existencia de urn sistema de avaliac;ao de 

desempenho eficaz e transparente. 

A partir das concepc;oes basicas pode-se entender a avaliac;ao de 

desempenho como sendo urn processo continuo, sistematizado e 

metodologicamente estruturado, para se medir o desempenho do ser humano -

individual e coletivo _,.. bern como o potencial de desenvolvimento e verificar como 

isso de fato interfere no resultado organizacional. 

Avaliac;ao de desempenho esta diretamente relacionada com a analise do 

perfil do executante de uma tarefa. Analisando o conceito de alguns autores sabre o 

assunto, podemos definir que a avaliac;ao de desempenho consiste numa 
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sistematica de apreciagao de desempenho do indivfduo no cargo e de seu: potencial 

desenvolvido. 

Assim, toda avaliagao tern como objetivo julgar ou estimular o valor, a 

excelemcia, a qualidade ou eficiencia de alg~ma pessoa. 

Depreende-se ainda atraves da analise das palavras avaliagao e 

conceituagao, em que conceito e traduzido como "avaliagao de conduta", o que 

autoriza seu uso como sinonimo, uma vez que os resultados de ambas as atividades 

concorrerao para o mesmo objetivo, a primeira complementando a segunda. A 

conduta pode ser entendida como o resultado de uma a gao, que e o desempenho do 

avaliado, em determinado perfodo de tempo e aspectos ligado ao cumprimento de 

metas e objetivos. 

De acordo com os conceitos e definigoes pode se afirmar que a avaliagao de 

desempenho e hoje uma ferramenta que precisa ser desenvolvida para cada 

organizagao, pois ela e uma apreciagao sistematica de urn trabalho feito, segundo 

aptid6es e qualidade a boa execugao, pr6prios de cada urn e de cada tipo de 

atividade, em fungao dos resultados e metas que sao esperados do avaliado, assim 

como do potencial que ele possui para crescer. 

Assim sendo, ao referir-se a apreciagao do merecimento do funcionario no 

cumprimento da missao a que era obrigado, intuitivamente se relaciona o assunto 

com produgao, dentro dos padroes prefixados, notando-se ai as dificuldades e a 

complexidade relativa ao assunto, principalmente em uma Corporagao como a 

Policia Militar, com sua diversidade de atribuigoes. 

Se por urn lado ha dificuldades e complexidade em se realizar uma avaliagao 

dentro da Corporagao, principalmente por possuir uma diversidade de atribuigoes, 

crescendo-se af, ainda, sua caracterfstita estrutural militarizada e hierarquizada; por 

outro lado se ve uma necessidade da implantagao de tal programa, pois se busca 

corrigir, alem de varias deficiencias na prestagao de servigo a comunidade, tambem 

as distorgoes de sua propria complexidade. 

Acredita-se que o feedback (retro alimentagao) sera compensador, desde 

que a implantagao de urn programa de avaliagao seja bern preparada, planejada, 

inteligente, calcada em metas viaveis, para que nao venha tambem causar 

problemas. A Avaliagao de Desempenho deve visar somente o acompanhamento de 

trabalhos que forem impostos aos indivfduos, dando-lhes o feedback com vistas a 

torna-los motivados e produtivos. 
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Urn gerente, ao administrar, tern que planejar, organizar, liderar e controlar. 

Grande parte do controle e a garantia do desempenho eficiente dos indivfduos, que 

e feita atraves da Avaliagao de Desempenho, que analisa o comportamento do 

subordinado e nao a pessoa do subordinado. Visa a forma pela qual ele 

desempenha o cargo. 

A Avaliagao de Desempenho e, tambem, diferente da Avaliagao de Cargos, 

que visa a hierarquizagao dos cargos na organizagao, enquanto que a Avaliagao de 

Desempenho visa verificar o comportamento do ocupante do cargo, frente as 

responsabilidades impostas pelo cargo. 

Trata-se de uma apreciagao ininterrupta do comportamento do indivfduo 

frente as miss6es impostas pelo cargo que ocupa, conforme o metodo adotado para 

aferimento, de forma a permitir tomar providencias para sanar as deficiencias 

encontradas; no caso de nossa -Corporagao, buscando o desenvolvimento das 

potencialidades profissionais do policial-militar. 

Entende-se tambem que uma vez impl;:mtado urn Program a de A valiagao na 

Corporagao, este devera conduzir- uma estreita negociagao entre o superior e o 

subordinado, atraves de urn relacionamento interpessoal e profissional, de forma que 

este ultimo tenha pleno conhecimento do que se espera dele no cumprimento das 

miss6es peculiares da Organizagao. 

3.2 Fatores de avaliagao e de desempenho 

Jucius e Schelender (1967), em estudo sobre a Avaliagao de Executivos, 

apontam que os fatores da avaliagao sao criterios usados para julgar o valor da 

eficiencia profissional. Devem ser determinados com relevancia quanto a 

organizagao e, para o cargo no qual eles serao usados, por conseguinte, os criterios 

devem ser selecionados por administradores de conhecimento e assessores 

tecnicos que compreendam tanto as obrigag6es do cargo como a maneira de 

relacionar os criterios com essas obrigag6es. 

Os fatores devem servir como urn importante criterio-chave do desempenho 

do cargo e devem ser definidos com a maior clareza possfvel, a tim de que haja urn 

maximo de acordo quanto ao seu significado. Os fatores de avaliagao geralmente 
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medem a perfcia de desempenho ou resultados de desempenho, ou ainda tragos 

caracterfsticos e sua influencia no desempenho. 

0 uso de fatores de avaliagao de caniter (que sao enunciados em termos de 

tragos caracterfsticos) e muito criticado atualmente. A avaliagao de. tragos 

caracterfsticos tern sido o metodo tradicional usado para julgar a eficiencia dos 

administradores. 

Esta avaliagao e baseada na posse ou na falta de certos tragos e, para as 

finalidades de avaliagao, os tragos caracterfsticos seriam certas maneiras de fazer 

as coisas. Avaliar uma pessoa com base em seus tragos caracterfsticos, ou falta 

deles, e tarefa sensitiva e pode evocar mais a sua ira do que seu desejo de aceitar a 

corregao e tentar melhorar. 

Algumas pessoas que argumentam contra a analise de caracterfsticas 

pessoais julgam que o superior simplesmente nao· se encontra em posigao de agir 

como urn psic61ogo. 

Finalmente, conclui-se que, ainda que uma das feigoes de urn indivfduo, por 

exemplo, pouca iniciativa ou falta de tato, possa ser isolada e criticada, ha muito 

pouco que o subordinado pode fazer para modificar o seu comportamento pessoal e, 

certamente, os programas comuns de aperfeigoamento executivo nao proporcionam 

esta especie de modificagao. 

Entao, porque as firmas usam as analises de tragos caracterfsticos? Ha 

varias razoes. Ela constitui como ja se disse o . metodo tradicional a que a 

administragao esta acostumada. 

lgualmente, as feigoes pessoais influenciam ou causam o comportamento 

em conexao com as obrigagoes do cargo. E tambem importante o fato de que as 

descrigoes de caracterfsticas sao usadas para transmitir a impressao de uma pessoa 

sobre outrem, e sao aceitas em termos de comunicagao. 

As caracterfsticas pessoais podem muito bern ser a raiz do mau 

desempenho de certas pessoas, por exemplo, falta de tato pode ser a causa de mas 

relagoes com os subordinados. A avaliagao de caracterfsticas e subjetiva, mas entao 

o processo de avaliagao em si mesmo e tambem subjetivo. 

Algumas firmas usam julgamento de caracterfsticas em seus esquemas de 

avaliagao, porem, faz isso como suplemento as medidas de desempenho. Quando a 

existencia de certas feigoes e usada como base para avaliagao, estas devem ser 
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escolhidas pela sua importancia quanto ao desempenho do cargo, e nao meramente 

porque possam ser qualidades recomendaveis. 

Alem disto, elas devem ser claramente definidas, de maneira a haver uma 

compreensao uniforme entre os que avaliam e tambem entre os avaliados. As 

caracterfsticas que freqOentemente aparecem em formularios de avaliagao sao: 

coragem; iniciativa; criatividade; objetividade; persistencia; julgamento; inteligencia; 

confianga; vitalidade; integridade; lealdade; tato; maturidade; adaptabilidade e 

decisao. 

De que maneira uma caracterfstica pode ser adequadamente definida e 

usada na avaliagao de urn executivo em termos de seu cargo? lniciativa, por 

exemplo, como foi anteriormente mencionada, pode ser definida como o desejo de 

empreender tarefas voluntariamente, demonstragao de originalidade e de recursos 

pr6prios no desempenho das obrigag6es do cargo e habilidade para impelir-se por si 

mesmo. Podem ser tormuladas algumas perguntas para uso do avaliador, a tim de 

que este determine se o subordinado possui este trago e, ·em que grau. 

Quando o processo de avaliagao e dividido numa sequencia 16gica de 

passos, o resultado pode ser a mensuragao mais precisa do valor do indivfduo para 

a organizagao. 

Da mesma maneira, cria-se rna base s61ida para julgar suas possibilidades 

futuras. Os passos no processo de avaliagao podem ser sumarizados da seguinte 

forma: determinagao das necessidades do cargo; avaliagao de desempenho atual e 

potencial; entrevista de avaliagao e determinagao das necessidades individuais; e, 

sugestao de urn programa de aperfeigoamento. 

3.3 Metodos tradicionais de avaliagao de desempenho 

A seguir abordar-se-a de forma sintetica os principais metodos de avaliagao. 

de desempenho, as suas principais caracterlsticas, vantagens e desvantagens. Esta 

estrutura visa urn entendimento amplo, o qual deve permitir uma adequada analise 

crftica dos diferentes metodos de avaliagao de desempenho. 
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3.3.1 Metodo da escala grafica 

Aparentemente e o metodo mais simples, mas sua aplicagao requer alguns 

cuidados, a tim de neutralizar a subjetividade eo pre-julgamento do avaliador. Para 

tal, ha a necessidade de aplicagao de certos criterios e procedimentos matematicos 

e estatfsticos, quanto a elaboragao, montagem e processamento dos resultados. 

Entre OS autores pesquisados que abordam este metodo, destacamos: 

Pontes (2002) e Lucena (1977), de forma sintetizada, os autores salientam que o 

metodo de escala grafica favorece muito a ocorrencia de alguns erros considerados 

graves em uma avaliagao de desempenho, tais como o efeito de halo1
, onde o 

avaliador tern a tendencia de atribuir ao mesmo avaliado urn grau superior, ou · 

inferior, com base em informagoes anteriores a avaliagao e a tendencia central2, que 

o avaliador com medo de se comprometer, avalia sempre em torno da media. 

As principais caracterlsticas deste metodo sao: a utilizagao de fatores 

previamente definidos e graduados para a avaliagao e a adogao de urn formulario de 

dupla entrada no qual as linhas em sentido horizontal representa os fatores de 

avaliagao de desempenho, enquanto as colunas em sentido vertical representam os 

graus de variagao dos fatores de avaliagao, sendo que cada fator, previamente 

selecionado, e descrito de forma simples e objetiva e dimensionado em graus que 

vao de fraco, insatisfat6rio ate o desempenho 6timo ou muito satisfat6rio, conforme 

ilustram as figuras 1 e 2. 

As vantagens deste metodo sao: a performance do empregado representado 

graficamente, permitindo uma rapida visualizagao do desempenho, instrumento de 

facil entendimento e aplicagao simples, visao integrada e resumida das 

caracterlsticas de desempenho mais valorizadas pela organizagao e a situagao de 

cada empregado frente a elas e o registro da avaliagao e simples. 

As desvantagens mais significativas sao: pouca flexibilidade dada ao 

avaliador, pois nao possibilita uma adaptagao ao avaliado, permite interferencias e 

distorgoes por parte avaliador, que tende a generalizar de forma mediana sua 

apreciagao sobre os subordinados para todos os fatores (efeito de halo), tende a 

1 Efeito halo - E urn julgamento contaminado, o avaliador tende a avaliar baseado no conceito geral, born ou 
ruim, segundo Pontes (1988). 

2 Tendencia Central - E a chamada posigao comoda do avaliador, o avaliador nao utiliza os valores mais baixos 
ou mais altos do formulario de avaliagao, preferindo sempre ficar em torno da media, segundo Pontes (1988). 
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rotinizar e bitolar os resultados das avaliag6es e necessita de procedimentos 

matematicos e estatfsticos. 

Habilidade/Capacidades/ Comportamentos Metas e Resultados 

Necessidades/Tra«;os 

Conhecimento do cargo Desempenho da tarefa Quantidade de trabalho 

Conhecimento do neg6cio Espfrito de equipe Qualidade do trabalho 

Pontualidade Relacionamento humano Atendimento ao cliente 

Assiduidade Coopera<;ao Satisfa<;ao do cliente 

Leal dade Criatividade Redu<;ao de custos 

Honestidade Lideran<;a Rapidez nas solu<;6es 

Apresenta<;ao pessoal Habitos de seguran<;a Redu<;ao de refugos 

Bomsenso Responsabilidade Ausencia de acidentes 

Capacidade de realiza<;iio Atitude e iniciativa Manuten<;ao do equipamento 

Compreensao de situa<;6es Personalidade Atendimento a prazos 

Facilidade de aprender . Desempenho Foco em resultados 

Quadro 1- CRITERIO~ DE AVALIAf;AO DO DESEMPENHO. 

Fonte: CHIAVENATO (1999- p. 196). 

Fa to res Otimo Born Regular Sofrivel 

Produ~ao Sempre As vezes Satisfaz os As vezes abaixo 
(Quantidade de ultrapassa os ultrapassa os padr6es dos padr6es 

trabalho padr6es pad roes 
realizado) 
Qualidade Excepcional Superior Qualidade Qualidade 
(Esmero no qualidade no qualidade no satisfat6ria insatisfat6ria 

trabalho) trabalho trabalho 
Conhecimento Conhece todo o Conhece mais Conhece o Conhece parte 

do trabalho trabalho do que o suficiente do trabalho 
(Perfcia no necessario 
trabalho) 

Coopera~ao Excelente Born espirito de Colabora Colabora pouco 
(Relacionamento espfrito de colabora<;ao normalmente 

interpessoal) colabora<;ao 
Compreensao de Excelente Boa capacidade Capacidade Pouca 

situa~oes capacidade de de intui<;ao satisfat6ria de capacidade de 
(Capacidade de intui<;ao intui<;ao intui<;ao 

resolver 
problemas) 

Criativ1dade Tern sempre Quase senipre Algumas vezes Raramente 
(Capacidade de excelentes excelentes apresenta ideias apresenta ideias 

inovar) ideias ideias 
Re~liza~o Excelente Boa capacidade Razoavel Dificuldade em 

(Capacidade de capacidade de de realizar capacidade de realizar 
fazer) realizar realizar 

Q 2uadro- ESCALA GRAFICA DE AVALIAf;AO DO DESEMPENHO. 

Fonte: CHIAVENATO (1999- p. 196). 

Fraco 

Sempre abaixo 
dos padr6es 

Pessima 
qualidade no 

trabalho 
Conhece pouco 

o trabalho 

Nao colabora 

Nenhuma 
capacidade de 

intui<;ao 

Nunc a 
apresenta ideias 

Incapaz de 
realizar 
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. 3.3.2 Metodo de escolha forgada 

Esse metodo consiste em avaliar o desempenho dos indivfduos por 

intermedio de afirmag6es. 0 avaliador deve escolher entre grupos de afirmag6es, as 

que melhor sejam adequadas ao avaliado e as que menos se aplicam a ele, este 

metodo tende a apresentar resultados mais isentos de influ€mcias subjetivas e 

pessoais, uma vez que o avaliador nao pode expressar suas tendenciosidades. 

Entre OS autores pesquisados que abordam este metodo, destacamos: Bergamini 

(1988}, Pontes (1986), Lucena (1977) e Carvalho e Nascimento (1997). Este metodo 

recebe crlticas dos autores, por ser considerado, por exemplo, fundamentalmente 

discriminat6rio, classificando os avaliados em bons, medios e fracos, sem maiores 

informag6es complementares, e criticado ainda por nao apresentar subsfdios para 

o desenvolvimento dos recursos humanos. 

As principais caracterfsticas sao: . realizagao por intermedio de frases 

descritas de determinadas alternativas de tipos de desempenho individual, em cada 

bloco, ou conjunto de duas, quatro ou mais frases que se aplicam ao desempenho 

do empregado avaliado. 

Consiste em duas frases positivas e duas de sentido negativo, o avaliador 

deve escolher a que mais se aplica e a que menos se aplica ao desempenho do 

avaliado, as frases devem ser selecionadas por meio de urn procedimento 

estatfstico, que visa verificar sua adequagao aos criterios existentes na organizagao 

e sua capacidade de discriminagao, atraves do fndice de aplicabilidade e o de 

discriminagao. 

As principais vantagens sao: proporciona resultados mais confiaveis e 

isentos de influencias subjetivas e pessoais, a aplicagao e simples e nao exige 

preparo intenso ou sofisticado dos avaliadores. 

As desvantagens mais significativas sao: elaboragao e montagem complexa 

exigindo urn planejamento cuidadoso e demorado, e comparativo e discriminativo, 

apresentando resultados globais, sem informag6es mais detalhadas e necessita de 

complementagao de informag6es sobre necessidade de treinamento, potencial de 

desenvolvimento, quando utilizado para fins de desenvolvimento de recursos 

humanos. 
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A V ALIA<;AO DO DESEMPENHO 

Nome:----------- Cargo: ______ Departamento: _____ _ 

Abaixo voce enconirara blocos e frases. Anote corn "x" na coluna ao !ado, corn o sinal "+" para indicar a 

frase que rnelhor define o desernpenho do funcionario e corn o sinal "_"para a frase que rnenos define o seu 

desernpenho. 

Nao deixe nenhurn bloco sern preencher duas vezes. 

Apresenta prodm;;ao elevada 

Cornportarnento dinarnico 

Tern dificuldade corn nurneros 

E Muito sociavel 

Tern espirito de equipe 

Gosta de ordern 

Nao suporta pressao 

Aceita criticas construtivas 

Tern boa aparencia pessoal 

Cornete rnuitos erros 

Oferece boas sugest6es 

Decide corn dificuldade 

Dificuldade ern lidar corn pessoas 

Tern bastante iniciativa 

Gosta de reclarnar 

Tern rnedo de pedir ajuda 

Tern potencial de desenvolvirnento 

Torna decisoes corn criterio 

E Iento e dernorado 

Conhece o seu trabalho 

Nunca se rnostra desagradavel 

Prodm;ao razoavel 

Tern boa memoria 

Expressa-se corn dificuldade 

Quadro 3 - AVALIAQAO POR ESCOLHA FORQADA. 

Fonte: CHIAVENATO (1999- p. 197). 

3.3.3 Metodo de compara<;ao aos pares 

E urn metodo que envolve comumente a avaliagao dos indivfduos numa 

unica caracterfstica geral, a capacidade global para desempenhar seu cargo atual 

ou, pode ser aplicado separadamente a mais trac;os ou caracterfsticas, se desejavel. 

Este e urn metodo rudimentar que leva a avaliagao da pessoa e nao do 

comportamento desta, pelo fato de ser urn metodo comparative. 

As principais caracterfsticas sao: avalia o desempenho de forma 

comparativa dois a dois empregados, de cada vez e se anota na coluna da direita 

aquele que e considerado melhor quanto ao desempenho. Utiliza fatores de 

avaliac;ao, onde cada folha do formulario sera ocupada por urn fator de avaliac;ao de 

desempenho. Gada avaliado e comparado com o outro e, ao final do processo, o 

avaliador verifica o nome da pessoa que e considerada melhor na caracterfstica em 

que estao sendo comparadas. 



25 

A vantagem destacada e: evita a tendencia dos avaliadores localizarem as . 
avaliaqoes num extremo da escala de avaliaqao, frequentemente no extremo 

superior, isto ocasiona resultados de valor limitado, pois nao diferencia os indivfduos. 

A principal desvantagem deste metodo e que a avaliaqao e muito simples e 

limitada, porque somente a ordem de merito e conhecida. 

3.3.4 Metodo de pesquisa de campo 

E considerado urn dos metodos de avaliaqao mais completos, pois permite, 

alem de diagn6stico do desempenho do empregado, a possibilidade de planejar 

juntamente com o superior imediato seu desenvolvimento na funqao e na 

organizaqao, necessita do assessoramento de urn especialista em avaliaqao. Entre 

OS autores pesquisados que abordam este metodo, destacamos: Bergamini (1988), 

Pontes (2002), Lucena (1977) e Carvalho e Nascimento (1997). Ressalta Pontes 

(2002), que este metodo tern a grande tendencia de eliminar a subjetividade da 

avaliaqao, uma vez que conduz o avaliador a analisar o comportamento do indivfduo 

na execuqao do trabalho e nao a pessoa em si. 

E desenvolvido com base em entrevistas de urn especialista em avaliaqao 

com o superior imediato, atraves das quais se verifica e avalia o desempenho dos 

seus subordinados, levantando suas causas por meio de analise de fatos e 

situaqoes, o especialista em avaliaqao de desempenho faz uma entrevista de 

avaliaqao com cada chefe, obedecendo basicamente urn roteiro composto de: 

avaliaqao inicial, analise suplementar e planejamento, que resulta, por exemplo, em: 

aconselhamento, treinamento e promoqao a outro cargo. 

As vantagens que podem ser destacadas sao: pode ter uma enorme gama 

de aplicaqoes, pois permite avaliar o desempenho e suas causas, planejar em 

conjunto com a supervisao imediata os meios para seu desenvolvimento e, 

acompanhar o desempenho do empregado de forma muito mais dinamica do que em 

outros metodos de avaliaqao de desempenho. 

Segundo Pontes (2002), a desvantagem deste metodo esta em consumir 

muito tempo, ou seja, e nftida a morosidade no seu processamento. 
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3.3.5 Metoda de avaliac;ao por objetivos 

Este metodo consiste em uma comparagao entre os objetivos fixados e os 

resultados efetivamente alcangados, esta e uma das formas de avaliagao de . 
desempenho mais modernas, onde a chefia e o subordinado identificam juntos, os 

objetivos a serem atingidos pelo empregado num determinado perfodo. Entre os 

autores pesquisados que abordam este metodo, destacamos: Bergamini (1988), 

Bohmerwald (1996), Pontes (2002) e Carvalho e Nascimento (1997). Os autores 

salientam que a avaliagao por objetivos e urn metodo pratico que permite a 

identificagao dos pontos fortes e fracos do empregado, bern como as providencias 

necessarias para o proximo perfodo, auxiliando no levantamento de necessidades 

de treinamento e desenvolvimento. 

Descreve-se a seguir sfntese de cada uma das etapas sugeridas: 

1 a etapa: o subordinado discute a descrigao de suas fungoes com sua chefia 

imediata e chegam a urn acordo quanto a essas fungoes e a importancia de suas 

principais atribuigoes/obrigagoes; 

2a etapa: o subordinado negociara seus alvos (desafios) de desempenho 

para cada uma das suas responsabilidades, durante o perfodo seguinte e reune-se 

com seu superior para discutir seu programa de alvos; 

3a etapa: sao estabelecidos pontos de verificagao para avaliagao de seu 

desenvolvimento, determinando-se meios de medir o progresso; 

4a etapa: o superior e o subordinado reunem-se no final do perfodo 

estabelecido para discutir os resultados dos esforgos feitos pelo subordinado para 

atingir os alvos estabelecidos. 

As vantagens apresentadas por este metodo sao: o subordinado conhece 

antecipadamente as bases em que sera avaliado, o superior e o subordinado 

concordam quanto as verdadeiras fungoes, o programa se desenvolve no ambito 

das relagoes chefe-subordinado, tern enfoque de autocorregao e identifica as 

necessidades de treinamento. 

Visando permitir uma visao sistemica do processo de avaliagao de 

desempenho, ap6s termos evidenciado o parecer de varios autores, bern como uma 

sfntese dos diferentes metodos existentes, a seguir sera apresentada uma figura 

comparativa entre os metodos tradicionais e por objetivos. 
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PONTOS COMPARATIVOS METODOS TRADICIONAIS METODO POR OBJETIVOS 

Comportamento do avaliador Juiz Assessor, co-responsavel 

Comportamento do subordinado Julgado, Participante, 
durante a avaliac;;ao 

Defehsivo Iniciador 

Enfoque da avaliac;;ao Passado Futuro, 

Desenvolvimento do funcionario 

Tempo necessaria Pouco Demorado em func;;ao do 
planejamento 

Utilizac;;ao Premiar, punir ou em muitos Para melhorar o desempenho, 
casos nenhuma motivar, planejar a carreira. 

Entre vista Nem sempre e desenvolvida, Obrigatoriamente e 
podendo ser negativa. desenvolvida. 

Quadro 4- COMPARAQAO DE METODOS DE AVALIAQAO. 

Fonte: PONTES (2002- p. 104). 

Segundo Pontes (2002), a entrevista de avalia~ao de desempenho com o 

empregado avaliado constitui o instrumento principal do sistema: a comunica~ao que 

serve de. retroa~ao (feedback) e que reduz as dissonancias entre o superior e o 

subordinado, dois pontos que o avaliador deve sempre considerar: 

A - Todo empregado possui aspira~6es e objetivos pessoais e, por mais 

elementares que sejam suas fungoes na organiza~ao, deve ser considerado sempre 

como urn pessoa individualizada; 

B - 0 desempenho deve ser avaliado em fun~ao do cargo ocupado pelo 

empregado e, da orienta~ao e das oportunidades que recebeu do superior. 

Pontes (2002) salienta, ainda, que o planejamento e elabora~ao dos 

instrumentos de apoio para a realiza~ao de treinamentos, relat6rios e entrevistas sao 

de suma importancia para o sucesso da implanta~ao da avalia~ao de desempenho. 

Modernamente, segundo Chiavenato (1999), o metodo de avalia~ao por 

objetivos (APO) evoluiu para avalia~ao participativa por objetivos (APPO), tornando

se assim mais democratica e participativa, com clima mais envolvente e ambiente 

favoravel a motiva~ao dos colaboradores envolvidos nos processos. Todo esse 

mecanismo de avalia~ao, de intera~ao e participa~ao de todos no processo pode ser 

visualizado na figura 1 . 
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Figura 1 -0 PROCESSb DE ADMINISTRA<;AO PARTICIPATIVA POR OBJETIVOS. 

Fonte: CHIAVENATO (1999- p. 205). 

3.3.6 Avalia(_(ao de desempenho por competencias 

Tambem conhecido como avaliaQao 360 graus, este metoda tern como 

pressuposto basico 0 desenvolvimento individual, que e baseado na formaQaO 

continua. Para varios autores, como tambem afirmam Ruzzarin, Amaral e 

Siminovschi (2002), foram os franceses que desenvolveram a concepQao de 

competencias, cujos pressupostos basicos estao centrados em tres elementos 

fundamentais: saber (conhecimento), saber fazer (habilidade) e saber ser (atitude). 

Res~nde (2003) afirma que competencia e a transformaQao de 

conhecimentos, aptidoes, habilidades, interesse vontade, etc, em resultados 
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praticos. Ter conhecimento e experiencia e nao saber aplica-los em favor de urn 

objetivo, de uma necessidade, de urn compromisso, significa nao ser competente. 

Rabaglio (2004), afirma que todos os cargos devem tern urn perfil de 

competencias bern definido, para que se possa ser estabelecido, urn sistema de 

avaliagao de desempenho por competencias. Sendo assim, pode se definir a 

avaliagao de desempenho por competencias como sendo uma ferramenta de gestao 

de pessoas que tern por objetivos identificar as competencias e o perfil que estao 

presentes no comportamento e atitudes do avaliado, com a finalidade de saber quais 

sao as que precisam ser aperfeigoadas e desenvolvidas. Coloca como uma das 

tendencias da gestao do desempenho a avaliagao como ferramenta da gestao das 

competencias dos colaboradores e sinalizagao para interveng6es de treinamento 

e desenvolvimento. 

Tambem o crescente aumento da competitividade dos neg6cios obriga as 

empresas a buscarem e adquirirem competencias negligenciadas em outros tempos, 

segundo Rabaglio (2004). A autora argumenta que varias ferramentas e diversos 

modelos de avaliagao podem ser utilizados com foco em competencias. 

Pontes (2002) coloca que o colaborador precisa conseguir integrar os 

objetivos de desempenho estabelecido pela empresa em seus atos tecnicos quando 

assume responsabilidade nas situag6es profissionais. Porem, segundo o autor 

existem duas maneiras de interpretagao do desempenho. Uma versao 

alta ( ou ativa) on de o colaborador da sentido aos parametros de desempenho 

a seguir, pois conhece e avalia o contexto economico que gera a coerencia desses 

parametros, e outra baixa (ou passiva), onde o colaborador ignora os dados do 

contexto e deve acatar mecanicamente parametros tecnicos, sem poder dar-lhes 

sentido. 

A escolha entre as vers6es e que determina a importancia das condig6es 

de trabalho para a empresa. 

Para a realizagao da avaliagao de desempenho por competencias, Rabaglio 

(2004) indica que cada cargo deve ter definido seu perfil de competencias. 

Neste sentido, a avaliagao visa identificar as competencias do perfil que sao 

presentes no comportamento do avaliado e quais precisam ser desenvolvidas 

e aperfeigoadas. E a ferramenta complementar que da clareza e objetividade ao 

desempenho real e esperado, para que urn plano de agao possa ser tragado 
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conjuntamente entre lfder e liderado, com vistas a busca do perfil ideal 

e desempenho compatfvel as expectativas do cargo. 

Freitas (2001) afirma que toda pessoa carrega consigo competfmcias 

pr6prias, fruto do seu desenvolvimento pessoal, academico e profissional. 

Se a pessoa sai da empresa, tambem leva, com ela, todas estas competencias. 

Da mesma forma, qualquer cargo dentro de uma empresa requer competencias 

especfficas, que variam em grau de prioridade e nfvel de conhecimento exigido 

para o seu ocupante. Quando se cruza o conjunto das competencias exigidas por 

urn cargo com as que uma pessoa possui, ocorre uma das tres possibilidades 

a seguir, cada qual gerando urn plano de desenvolvimento apropriado: 

a) a pessoa esta sobrando no cargo (suas competencias estao alem das 

exigidas pelo cargo); 

b) a pessoa esta alinhada ao cargo (suas competencias equivalem as 

exigidas pelo cargo); 

c) a pessoa precisa ser desenvolvida para o cargo (suas competencias estao 

aquem daquelas que o cargo requer). 

A partir do cotejamento entre o rol de atribuig6es legais e das premissas 

definidas, pode-se concluir que o rol mfnimo de competencias que deve ter urn 

Policiai-Militar do Parana e o seguinte: 

a. Hierarquia; 

b. Disciplina; 

c. Responsabilidade; 

d. Capacidade de organizaqao e de planejamento; 

e. Autocontrole; 

f. Comunicaqao; 

g. Desenvolvimento interpessoal; 

h. Capacidade de julgamento (ouvir, interpretar e ouvir o todo); 

i. Pensamento sistemico; 

j. Autoconfianga; 

k. Conhecimento do funcionamento do grupo; 

I. Flexibilidade; 

m. Abertura a mudanqa e aprendizagem; 

n. Administraqao de conflitos; 

o. Habilidade tecnica; 
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p. Saber delegar; 

q. Motivador; 

r. Energia; 

s. Participativo; 

t. Priorizar agoes; 

u. Capacidade para resolugao de problemas e tomada de decisoes. 

No proximo capitulo sera abordado o tema referente ao Curso de Formagao 

de Soldados. 
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CAPITULO IV 

4 0 CURSO DE FORMACAO DE SOLDADOS PM 

4.1 Uma visao moderna do ensino policial no Brasil, voltado para a construgao de 

competencias . 

A partir de uina abordagem moderna do ensino-aprendizagem, com enfoque 

para a construgao de competencias, pode-se dizer, acompanhando Altlet (1992), 

que competencia e entendida como a capacidade desmobilizar saberes para agir 

nas diferentes situag6es da pnitica profissional, em que as reflex6es antes, durante 

e ap6s a a gao estimulem a "autonomia intelectual", traduzida como a capacidade de 

"agir em situag6es diferentes, de gerir incertezas e poder enfrentar as mudangas no 

exercfcio de sua profissao". Baseado nessa definigao, para compreender como o 

estagio profissional de policiais-militares deve ser realizado e preciso compreender e 

entender como o processo de formagao tecnico-profissional foi construfdo e 

desenvolvido. 0 ensino, baseado em sistema de competencias, deve buscar: 

./ Compreensao ampla dos conhecimentos necessarios a agao policial e da 

metodologia a ser usada; 

./ Pratica docente que nao se restrinja a aprendizagem de conceitos, mas 

que promova aplica9ao destes em varias situag6es; 

./ Compreensao de que a competencia a ser demonstrada vai alem da 

mera execugao de uma tarefa, fazendo da pratica docente uma pratica voltada para 

a autonomia do policial em formagao, para possa utilizar os conhecimentos e 

melhorar cada vez mais o seu desempenho; 
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./ Novo tratamento dos conteudos para que sejam entendidos como 

recursos a serem mobilizados pelo policial em situag6es concretas, privilegiando os 

que podem ser utilizados como instrumentos te6rico-praticos, orientando a tomada 

de decisao na agao profissional; 

./ Comprometimento do docente com o crescimento do policial em 

formagao e com o desenvolvimento de competencias; 

./ Utilizagao de praticas que estimulem a criatividade, fortalegam a agao 

educativa e a visao global do conhecimento, em estreita relagao com os contextos 

em que sera aplicado. 

Para que tais ag6es acabem resultando em praticas atitudinais perfeitas, ou 

pelo menos o mais proximo possfvel da dimensao desejada em termos de atuagao 

profissional, e preciso que OS objetiVOS sejam descritos obedecendo-se as 

dimens6es do conhecimento: SABER (Conhecimentos)- Expressam os conteudos 

conceituais que o profissional de · seguranga publica deve saber em relagao ao 

campo disciplinar: leis, princfpios e saberes sistematizados. SABER FAZER 

(Habilidades e conteudos procedimentais)- lndicam as habilidades operativas e de 

pensamento que o profissional de seguranga publica precisa demonstrar em relagao 

ao campo disciplinar: metodos, tecnicas, procedimentos, bern como as habilidades 

de pensamento: observagao, analise, sfntese ... SABER SER (Atitudes) -

Expressam os conteudos atitudinais - os valores, as crengas, as atitudes etc. - que 

serao fortalecidas pelas situag6es vivenciadas dentro do campo disciplinar em 

questao. 

Dentro destas dimens6es, o ensino deve ser voltado para o desenvolvimento 

das seguintes competencias: 

./ Competencias Cognitivas: Aprender a Pensar Competencias que 

requerem o desenvolvimento do pensamento superior reflexivo por meio da 

investigagao e da organizagao do conhecimento. Explicam como o indivfduo constr6i 

e organiza o conhecimento, habilitando-o a pensar de forma crftica e criativa, 

posicionar-se, comunicar-se e estar consciente de suas ag6es . 

./ Competencias Atitudinais: Aprender a Ser e a Conviver Competencias 

que visam estimular a percepgao da realidade, por meio do conhecimento e do 

desenvolvimento das potencialidades individuais: conscientizagao de sua pessoa e 

da interagao com o grupo. Capacidade de conviver em diferentes ambientes: 

familiar, profissional e social. 
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../ Competencias Operativas: Aprender a Atuar Competencias que 

preveem a aplicac;ao do conhecimento te6rico em pratica responsavel, refletida e 

consciente. Atendimento as necessidades individuais, profissionais e societarias por 

meio do trabalho, contribuindo para a melhoria da seguranc;a da sociedade. 

Essas competencias serao trabalhadas dentro das capacidades 

cognoscitivas, que segundo Libaneo (2001) no processo de assimilac;ao de 

conhecimentos, o desenvolvimento das capacidades mentais e criativas possibilita o 

uso dos conhecimentos e habilidades em novas situac;oes. Englobam a 

compreensao da relac;ao Parte-Todo, das propriedades fundamentais de objetos e 

fenomenos, diferenciac;ao entre objetos e fenomenos, abstrac;ao, generalizac;ao, 

analise e sintese, a combinac;ao de metodos de ac;ao, o pensamento alternative 

(busca de soluc;oes passive is para urn problema especifico) etc. Essas capacidades 

vao se desenvolvendo no processo de assimilac;ao ativa de conhecimento. A figura a 

seguir ilustra essa definic;ao: 

A{p~nder a Pensar · 
Cbnteudos c.ohtE~ituaas· . . .. c~:Ce'ito~·- . ; . . 

·-· ' • .. -.A. 

Printipiq.s 

L~~, 

Capacidades 
Cognoscitivas 

I 

Aprend~r a S.EirJC.oJwvv~r · 
con~ns :a:.fu~qooai~. 

Valpr_es e -ctern~as· 

AtitJJdes 

/ 

Aprender a Atuar 
Confeudos Proced~mentaJs 
Proee:iscis. Pro~diment~~-e. 

· · -Tecn_i~as· 

Figura 2- DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM. 

Fonte: SENASP- 2007 .. 
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4.2 Matriz Curricular Nacional 

Baseado no sistema de competencias, a SENASP (Secretaria Nacional de 

Seguranga Publica), a partir de 1999, comegou a congregar os Estados-Membros e 

o Distrito Federal, para se construir o que se denominou em 2003 de Matriz 

Curricular Nacional. A Matriz Curricular Nacional - MCN e uma referenda te6rico

metodol6gica que visa orientar o planejamento e avaliagao das atividades formativas 

dos profissionais da area de Seguranga Publica (Polfcia Militar, Polfcia Civil e 

Bombeiros). Sua utilizagao tomenta orientag6es e reflex6es pedag6gicas, garantindo 

a coerencia das pollticas de melhoria da qualidade da Educagao em Seguranga 

Publica e contribuindo para a efetividade do desempenho profissional e institucional. 

Foram realizadas oficinas pedag6gicas no perlodo de margo de 2006 a 

fevereiro de 2007 com o objetivo de conhecer e analisar os currfculos e projetos 

pedag6gicos que sao desenvolvidos nas Academias e Centros de Formagao, 

possibilitar o intercambio de experiencias entre os estados de uma- mesma regiao, 

apresentar o documento Matriz Curricular em Movimento e realizar dinamicas sobre 

a interdisciplinaridade e a transversalidade com o tema Direitos Humanos. Ao todo, 

foram realizadas cinco oficinas. E importante destacar que essas oficinas contaram 

com a parceria do Comite lnternacional da Cruz Vermelha. 

Desde entao, em fungao de protocolos e convenios assinados pelo Estado 

do Parana, as bases curriculares de todos os cursos de formagao de policiais

militares passou a ser desenvolvida com base nos parametros regulados pela Matriz 

Curricular Nacional. 

A Matriz Curricular Nacional tern os seguintes eixos orientadores: 

./ Diretrizes Pedag6gicas: Esse documento traz orientag6es polftico

didaticas sobre organizagao, planejamento e ensino das atividades de formagao da 

area de Seguranga Publica. E importante destacar que 0 documento faz referenda 

ao conceito de integragao trabalhado pela Secretaria Nacional de Seguranga Publica 

na area da formagao, recomenda a criagao de uma Coordenagao (ou outra 

denominagao) de Ensino, unica e integrada, com a responsabilidade de planejar, 

executar e acompanhar as ag6es de formagao a serem realizadas pelo estado e 

sugere a adogao de urn nucleo comum de disciplinas (Malha Curricular). 



36 

../ Malha Curricular: Esse. documento apresenta uma estrutura curricular 

(elaborada coletivamente), constitulda por urn nucleo comum, composto de 

disciplinas reunidas pel as Areas T ematicas da Matriz Curricular Nacional. Para 

elabo.ra<;ao desse documento foram consideradas as especifica<;oes dos quadros de 

profissionais da area de Seguran<;a Publica . 

../ Ementas das disciplinas: Considerando a malha curricular e as 

especifica<;oes da Classifica<;ao Brasileira de Ocupa<;oes do Ministerio do Trabalho, 

foram elaboradas as ementas das disciplinas que, alem dos objetivos espedficos, 

estrategias de ensino e orienta<;ao para avalia<;ao, apresentam urn mapa de 

competencias para cada componente curricular. 

Os Mapas de Competencias favorecem a identifica<;ao de conteudos 

conceituais (Leis, Teorias e Prindpios), conteudos procedimentais (habilidades 

tecnicas, administrativas, interpessoais, polfticas e conceituais, traduzidas em 

metodos, tecnicas e procedimentos) e conteudos atitudinais (valores, cren<;as, 

atitudes e normas), possibilitando urn equilfbrio entre os conteudos propostos e 

norteando o trabalho em sala de aula. 

As atividades formativas de ingresso, aperfei<;oamento ou 

atualiza<;ao/capacita<;ao na area de seguran<;a publica, seja nas modalidades; 

presencia! ou a distancia, deverao ter como referenda os prindpios contidos na 

Matriz Curricular Nacional e os eixos etico, legal e tecnico, pertinentes ao ensino do 

profissional da area de seguran<;a publica, num Estado Democratico de Direito. 

Entende-se por atividades formativas de ingresso aquelas que tern por 

finalidade qualificar os recursos humanos necessaries para o desempenho das 

atividades tipicas dos cargos iniciais das institui<;6es de seguran<;a publica de ambito 

estadual e federal, que com poem o Sistema Unico de Seguran<;a Publica - SUSP. 

Entende-se por atividades formativas de aperfei<;oamento profissional, 

aquelas que se configuram requisite indispensavel a promo<;ao e que tern por 

finalidade qualificar os recursos humanos para o desempenho das atividades tfpicas 

dos cargos de carreira das institui<;oes de seguran<;a publica de ambito estadual e 

federal, que compoem o Sistema Unicode Seguran<;a Publica- SUSP. 

Denomina-se por atividades formativas de atualiza<;ao/capacita<;ao, aquelas 

que possibilitem o acompanhamento e o desenvolvimento da evolu<;ao das diversas 

areas do conhecimento, o inter-relacionamento com a cidadania, a sociedade e a 

atualiza<;ao constante da doutrina do profissional da area de seguran<;a publica, em 
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conformidade com a dinamica social. As atividade8 formativas devem ser integradas. 

Por atividades formativas entende-se: os cursos, as palestras, estagios, trabalhos de 

campo ou qualquer outra atividade realizada com fins educacionais. 

A integrag~o nao esta adstrita ao compartilhamento do espago ffsico, a carga 

horaria e as areas de conhecimento, todavia, exigira que se observe no ambito 

estadual e federal os seguintes aspectos: 

v' Polftica de ensino unificada com diretrizes claras quanto a formagao, 

aperfeigoamento e atualizagao; 

v' Existencia de equipes de coordenagao/supervisao (mica e integrada, que 

podera ser organizada como diretoria ( ou outra denominagao) de ensino das 

secretarias de seguranga estaduais ou por 6rgaos competentes no ambito federal; 

v' Planejamento de ensino compartilhado e elaborado por uma equipe 

composta por profissionais das diversas instituig6es que comp6em o Sistema de 

Seguranga Publica no estado, contando, obrigatoriamente, com o auxflio de urn 

profi$sional com graduagao em pedagogia; 

v' Conjunto de conteudos comuns que abranjam a concepgao de Estado

Sociedade, o papel e a importancia da agao profissional de seguranga publica num 

Estado Democratico de Direito, bern como garantam a Unidade de pensamento e 

agao etica, tecnica e legal desse profissional; 

v' Conjunto de doutrinas, metodos, tecnicas e procedimentos 

uniformizados; 

v' Quadro de corpo docente capacitado e integrado; 

v' Ambientes de ensino, fisicamente adequados, que proporcionem a 

integragao e estimulem a aprendizagem colaborativa. 

4.3 Sistema de Ensino da Polfcia Militar do Parana 

0 ensino policial-militar na Polfcia Militar do Parana, a partir da adesao do 

Parana ao Sistema Unico de Seguranga Publica, em 2003, passou a ser 

desenvolvido segundo os princfpios e parametros regulados pela Matriz. curricular 

Nacional. Considerando o tim a que se destina, o ensino militar estadual obedece a 

urn processo continuo e progressivo, continuamente atualizado e aprimorado de 
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educagao sistematica, a qual se desenvolvera desde a iniciagao ate os graus mais 

elevados de formagao profissional e geral, envolvendo teoria e pratica. 

A grande diferenga que se pode citar e que desde o primeiro dia de aula, 

que muitas vezes tambem e o primeiro na vida militar, o aluno ja deve ser 

considerado como urn profissional e nao simplesmente urn "aluno", como nas 

demais instituig6es. Em fungao dessa caracterfstica, todos os alunos inseridos 

dentro do sistema militar de ensino, exceto os alunos do Colegio da Polfcia Militar, 

recebem remuneragao fixada em lei, durante todo o perfodo necessaria a sua 

formagao profissional. 0 sistema esta baseado na dedicagao exclusiva, assim como 

a profissao militar. 

0 ensino militar estadual destina-se a ministrar os conhecimentos 

necessaries aos militares estaduais integrantes da PMPR, de outras Corporag6es 

Policiais-Militares e Bombeiros-Militares da Federagao, Militares Federais e, quando 

foro caso, a civis que trabalhem na area de defesa social, em todos os escal6es 

hierarquicos, para urn melhor desempenho tecnico-profissional, devendo observar os 

seguintes princfpios: 

I - objetividade: o ensino militar estadual visa ministrar os conhecimentos 
realmente necessarios, levando em conta as finalidades da Polfcia Militar; 

II - progressividade: o ensino militar estadual deve partir, em cada curso, do nfvel 
de conhecimentos adquiridos anteriormente, evitando-se repeti<;6es 
desnecessarias; 

Ill - continuidade: o ensino militar estadual deve ser um processo continuo, 
evolutivo e permanente; 

IV - flexibilidade: o ensino militar estadual deve proporcionar a flexibilidade 
necessaria para adaptar a PoHcia Militar (PM) a rapida evolugao do pals e do 
mundo; 

V - produtividade: o ensino militar estadual deve buscar o maximo de rendimento 
dentro de uma didatica dinamica e expressiva, de conformidade com um novo 
contexto social; 

VI - oportunidade: o ensino militar estadual deve proporcionar cursos que 
assegurem a imediata utilizagao dos conhecimentos adquiridos e atendam, 
integralmente, a busca permanente da melhoria dos padr6es operacionais da 
PoHcia Militar; 

VII - iniciativa: o ensino militar estadual deve fazer permanentemente apelo a 
iniciativa do indivfduo ou do grupo, ao esfor<;o individual de pesquisa, de analise e 
de aprofundamento da cultura profissional e geral. (DIRETRIZ GERAL DE 
ENSINO, 2007, p. 5). 
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0 ensino militar estadual tern como objetivos principais: 

I - qualificar o militar estadual, criando e desenvolvendo caracteristicas 
imprescindfveis ao desempenho de suas fungoes; 

II - estimular o espfrito de corpo, o amor a carreira e a profissionalizagao, 
fornecendo aos integrantes da PMPR os 'conhecimentos tecnicos peculiares as 
suas atividades; 

Ill - desenvolver nos militares estaduais as seguintes qualidades: 

a) condicionamento ffsico permanente e compativel com a atividade PM/BM; 

b) disciplina consciente; 

c) valores eticos, morais e de justiga; 

d) eficacia, eficiencia e efetividade funcional; 

e) espfrito de compromisso com a missao constitucional das lnstitui<;:6es Militares 
Estaduais; 

f) espfrito de iniciativa; 

g) autoconfianga; 

h) autodomfnio; 

i) espfrito comunitario e de cidadania; 

j) capacidade para o trabalho em equipe. 

IV- Fortalecer no militar estadual o espfrito cfvico eo respeito a lei, a justi<;:a, aos 
direitos humanos e legais e as autoridades constitufdas. (DIRETRIZ GERAL DE 
ENSINO, 2007, p. 5). 

4.4 Estrutura do Sistema de Ensino da PMPR 

0 Sistema de Ensino e composto pelos 6rgaos que integram o ensino da 

Corpora~ao, tendo seus encargos definidos pela Lei de Organiza~ao Basica da 

PMPR, Lei Estadual n.0 6.774, de 8 de janeiro de 1976. 0 organograma mostrado na 

figura 7 oferece uma visualiza~ao das unidades e organiza~ao do Sistema de Ensino 

na PMPR. 
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COMANDO GERAL 

DIRETORIA DE ENSINO . 

CENTRO DE 
ACADEMIA POLICIAL FORMACAO E 

MILITAR DO GUATUPE APERFEI<;OAMENTO 
DE PRA<;AS 

CENTRO DE CENTRO DE ENSINO E 
INSTRU<;AO EDUCA<;AO FlSICA E 

DESPORTOS 

COLEGIO DA POLiCIA 
NUCLEOS DE ENSINO MILITAR 

Figura 3- ORGANOGRAMA DO SISTEMA DE ENSINO DA PMPR. 

Fonte: LEI DE ORGANIZA<;AO BASICA DA PMPR, 1976. 

0 Comando Geral, atraves do Estado-Maior, realiza a supervisao de todas 

as atividades realizadas pelo Sistema de Ensino. 0 6rgao superior, como ultima 

instancia de decisao e representado pelo Comandante-Geral da PMPR, sendo este 

a maior autoridade dentro do sistema. 

A Diretoria de Ensino (DE) e o 6rgao de diregao setorial do sistema de 

ensino. lncumbe-se do planejamento, coordenagao, fiscalizagao e controle das 

atividades de atualizagao, formagao, adaptagao, especializagao, aperfeigoamento e 

superior de polfcia, do efetivo da Polfcia Militar. 

A Academia Policial Militar do Guatupe (APMG), 6rgao de apoio e 

Estabelecimento de Ensino Formal, destinado a execugao da atualizagao, formagao, 

adaptagao, especializagao, aperfeigoamento e superior de polfcia, dos Oficiais da 

PMPR e de outras Corporagoes Policiais-Militares e Bombeiros-Militares da 

Federagao. Quando foro caso, de Oficiais Militares Federais e civis que trabalhem 

na area de defesa social, sendo ainda destinada ao desenvolvimento de estudos e 

pesquisas tecnicas e cientlficas. Atualmente, mediante convenio os cursos de 
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aperfeic;oamento o superior de policia, estao sendo desenvolvidos em parceria com 

a UFPR, na modalidade de p6s-graduac;ao latu sensu. 

0 Centro de Formac;ao e Aperfeic;oamento de Prac;as (CFAP), 6rgao de 

apoio e Estabelecimento de Ensino Formal, destinado a execuc;ao da atualizac;ao: 

formac;ao, especializac;ao e aperfeic;oamento das Prac;as da Corporac;ao e de outras 

Corporac;6es Policiais-Militares e Bombeiros-Militares da Federac;ao. Quando for o 

caso, de Prac;as Militares Federais e civis que trabalhem na area de defesa social, 

sendo ainda destinado ao desenvolvimento de estudos e pesquisas tecnicas. 

0 Colegio da Policia Militar (CPM), "Colegio Professor Felipe de Sousa 

Miranda", 6rgao de apoio e Estabelecimento de Ensino Formal, destinado 

prioritariamente a execuc;ao da formac;ao dos militares estaduais e seus 

dependentes, podendo essa formac;ao ser estendida a comunidade, de acordo com 

a disponibilidade de vagas, no que concerne ao ensino fundamental, medio e 

preparat6rio cfvico-militar. Ele funciona de acordo com as prescric;6es da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educac;ao Nacional, das Normas do Sistema de Ensino da 

PMPR, do seu Regulamento lnterno e de normatizac;6es da Secretaria de Estado da 

Educac;ao - SEED e da Secreta ria de Estado da Seguranc;a Publica - SESP. 

0 Centro de Ensino e lnstruc;ao (CEI), Estabelecimento de Ensino Formal 

organicamente vinculado ao Comando do Corpo de Bombeiros (CCB), eo 6rgao de 

apoio incumbido da atualizac;ao, formac;ao, adaptac;ao, especializac;ao, 

aperfeic;oamento , bern como, do atendimento da formagao de pessoal civil para 

atuac;ao na area preventiva contra incemdios e defesa civil. 

0 Centro de Educac;ao Ffsica e Desportos (CEFID), 6rgao de apoio de 

ensino e instruc;ao, destinado ao controle e execuc;ao das atividades de educac;ao 

ffsica e desportos da Polfcia Militar, responsavel pelo desenvolvimento de estudos e 

pesquisas tecnicas na area afeta. 

Os Nucleos de Ensino (NE), organizados nas Unidades Operacionais, tanto 

de Polfcia Militar como de Bombeiro Militar, nos Comandos lntermediarios, tern a 

responsabilidade, mediante supervisao das unidades formais de ensino (APMG, 

CFAP ou CEI), de formar e especializar Oficiais ou Prac;as, em cursos regulares e 

regionalizados. A principal ac;ao de formac;ao se da com a execuc;ao dos Cursos de 

Formac;ao de Soldados. 

0 Sistema de Ensino na PMPR compreende as seguintes modalidades de 

cursos: 



42 

I- Curso de Forma<;ao (CF): destinado a fornecer conhecimentos tecnicos gerais, 
indispensaveis para o exercicio de cargo, fun<;ao ou qualifica<;ao policial
militar/bombeiro-militar, ate o posto ou gradua<;ao fixados como limites de 
ascensao na carreira, permitidos pelo nfvel considerado; 

II - Curso de Oficiais de Administra<;ao (COA): destinado a capacitar a pra<;a, 
subtenente e/ou 1 o sargento, a ingressar no oficialato; 

Ill- Curso de Atualiza<;ao Profissional (CAP): destinado a atualiza<;ao permanents 
do militar estadual, em areas e assuntos especfficos, visando suprir de imediato as 
necessidades da Corpora<;ao, bem como ampliar o nfvel de conhecimentos obtidos 
em outros cursos, cuja carga horaria maxima de 99 (noventa e nove) horas-aula; 

IV- Curso de Adapta<;ao de Oficiais do Quadro de Saude (CAOQS): destinado a 
adapta<;ao dos novos Oficiais do Quadro de Saude, visando o conhecimento e a 
sua integra<;ao a carreira militar estadual e ao oficialato. 

V - Curso de Especializa<;ao (CE): destinado ao aprofundamento especffico de 
tecnica ou conhecimento tecnico-profissional em area peculiar da atividade 
policial-militar/bombeiro-militar, com carga horaria minima de 100 (cem) horas
aula; 

VI - Curso de Aperfei<;oamento (CA): visa atualizar e ampliar o . nivel de 
conhecimentos tecnico-profissionais necessaries ao exercfcio e desempenho de 
fun<;6es pr6prias dos postos superiores e gradua<;6es especfficas da Corpora<;ao, 
objetivando o aprimoramento da personalidade e evolu<;ao intelectual do militar 
estadual; 

VII- Curso Superior de Policia (CSP): destinado a realiza<;ao de altos estudos da 
atividade de Administra<;ao e Seguran<;a Publica, a nfvel Estrategico de 
Doutoramento em Seguran<;a Publica, visando capacitar Oficiais Superiores ao 
desempenho e exercfcio das atividades inerentes ao planejamento, comando, 
coordena<;ao, controls e dire<;ao superior da Corpora<;ao; 

Paragrafo unico. 0 ensino sera ministrado por meio de cursos realizados no 
ambito da PMPR ou fora dela, em outras organiza<;6es policiais
militares/bombeiros-militares, militares, publicas ou privadas. (DIRETRIZ GERAL 
DE ENSINO, 2007, p. 7). 

0 Sistema de Ensino abrange tres areas de ensino: 

I - Ensino Fundamental, destinado a assegurar adequada base humanistica e 
cientffica, com vistas ao desenvolvimento da cultura dos integrantes da Polfcia 
Militar; · 

II - Ensino Profissional, destinado a assegurar o necessaria embasamento tecnico, 
bem como a operacionaliza<;ao das fun<;6es tfpicas da profissao, aos integrantes 
da Policia Militar; 
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Ill- Ensino Complementar, destinado a assegurar a pnltica dos ensinamentos nas 
areas fundamental, instrumental e operacional. (DIRETRIZ GERAL DE ENSINO, 
2007, p. 8). 

4.5 0 Curso de Formac;ao de Soldados PM 

A formac;ao do Soldado Policiai-Militar na PMPR deve ser desenvolvida de 

acordo com os princfpios e eixos norteadores do ensino policial fixados pela Matriz 

Curricular Nacional. No caso da PMPR, o currfculo do Curso de Formac;ao de 

Soldados (CFSd), foi planejado e desenvolvido segundo esses parametros. Na figura 

8 apresentamos esse currfculo. 

AREA DE ENSINO No DISCIPLINAS CURRICULARES 
MISSAO POLICIAL 

1 FUNDAMENTOS DE POLfCIA COMUNITARIA 
2 ABORDAGEM SOCIO-PSICOLOGICA DA VIOLENCIA 
3 DEONTOLOGIA POLICIAL MILIT AR 

TECNICA APLICADA 
4 ARMAMENTO 
5 TIRO POLICIAL 
6 DEFESA PESSOAL 
7 PRONTO SOCORRISMO 

CUL TURA JURIDIC A APLICADA 
8 DIREITO CONSTITUCIONAL 
9 DIREITO PENAL E PENAL MILIT AR 

FUNDAMENTAL 10 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 
11 LEGISLAQAO ESPECIAL 

SAUDE DO POLICIAL 
12 EDUCAQAO FISICA MILIT AR 

EFICACIA PESSOAL 
13 PROCEDIMENTOS EM OCORRENCIAS 
14 GERENCIAMENTO DE CRISES 

15 
LINGUAGEM E INFORMACAO 
INFORMATICA 

16 REDAQAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS 
17 TELECOMUNICACOES 

TOTAL-FUNDAMENTAL 
18 ORDEM UNIDA 
19 HISTORIA DA PMPR 
20 LEGISLAQAO POLICIAL MILIT AR 

COMPLEMENTAR 21 PREVENQAO E COMBATE A INCENDIOS 
22 DEFESA CIVIL 

TOTAL- COMPLEMENT AR 
23 POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL 
24 POUCIAMENTO AMBIENTAL 

PROFISSIONAL 25 POLICIAMENTO DE TRANSITO 
26 TECNICAS DE ABORDAGEM 

C/H 

20 
10 
15 

20 
60 
40 
20 

20 
40 
20 
30 

40 

20 
20 

15 
10 
10 

410 
40 
10 
40 
20 
10 
120 
40 
10 
30 
40 



I 27 I TATICAS PARA CONFRONTOS ARMADOS 
28 OPERACOES POLICIAIS ESPECIAIS 

TOTAL- PROFISSIONAL 
CARGA HORARIA CURRICULAR 

COMPLEMENTAR I EST AGIO SUPERVISIONADO 

CARGA HORARIA TOTAL DO CURSO 

Quadro 5- CURRICULO DO CFSD DA PMPR. 

Fonte: BOLETIM-GERAL N° 057, 2006. 
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0 CFSd e desenvolvido em jornadas de estudos que, como regra, comegam 

as 07h e s6 se encerram as 17h, de segunda a sexta-feira. 0 perfodo regular de 

duragao das atividades academicas e de seis meses. Ap6s o perfodo de formagao o 

Soldado de 2a Classe, designagao hienirquica que recebe o aluno do CFSd, passa 

para a segunda etapa do processo de formagao que e o estagio probat6rio. 0 

estagio supervisionado, previsto no currfculo, e desenvolvido durante o perfodo de 

atividades academicas, como forma de complementagao do processo de ensino

aprendizagem e nao se confunde com o estagio probat6rio. 

0 CFAP e a unidade de ensino base para a realizagao dos cursos de 

formagao de soldados, entretanto, .em virtude da inclusao de civis de varias regi6es 

do Estado, bern como da destinagao de vagas para as diversas unidades do interior, 

os Nucleos de Ensino acabam formando a maioria dos Soldados. A formagao 

regionalizada obedece aos mesmos parametres da formagao centralizada no CF AP, 

inclusive com controle de qualidade constante por parte deste. 

30 
20 
170 
700 

60 

760 
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CAPiTULO V 

5 EST AGIO OPERACIONAL DE SOLDADOS DE SEGUNDA CLASSE 

5.1 Concepg6es sobre estagio operacional-profissionalizante 

No Capitulo anterior verifica-se que a formagao profissional e geralmente 

entendida como a tarefa de qualificar indivfduos a exercerem uma determinada 

profissao, e, atribufda aos estabelecimentos de ensino da Policia Militar do Parana. 

Vigente, obedecendo aos princfpios e eixos norteadores definidos pela Matriz 

Curricular Nacional. Dentro deste contexte, isto e, do rol de curses e modalidades 

existentes, destaca-se o Curso de Formagao de Soldados. 

Diante do complexo panorama ensino policial no Brasil e das diferengas 

significativas que caracterizam as suas modalidades, a formagao profissional do 

Soldado adquire diferentes nuances tanto pela sua natureza quanto pelo seu 

conteudo. Principalmente pelo fato de ser dirigida . a quem esta ingressando na 

carreira policial-militar. Ela e a porta de entrada na Policia Militar. Como resultante, o 

ensino policial tambem convive em formatos institucionais diversos que implicam 

experifmcias diferentes no trato do estagio e da supervisao, no ambito da formagao 

profissional do policial-militar. 

Ao se tratar de formagao profissional, esta se tratando do tipo, da qualidade 

e da diregao que o ensino policial tern ou deveria ter. A formagao profissional vai-se 

construindo no exercfcio da pratica profissional e social do policial-militar e, vai 

adquirindo consistencia a medida que o profissional se reconhece e se aceita como 

membro efetivo da lnstituigao e, ao mesmo tempo, se apropria do significado s6cio

hist6rico da profissao. Nao e possfvel ensinar conteudos fechados que preparem o 



46 

aluno para a vida profissional, mas, promover o aprendizado de ferramentas te6rico

metodol6gicas para que o mesmo desenvolva sua capacidade de aprender 

permanentemente no exercfcio profissional. A formagao profissional nao se completa 

como curso, ao contrario, ele eo seu desencadeador, apenas o primeiro momento 

dentro de todo o processo. A formagao profissional deve ser interpretada como 

integrante do fenomeno educativo e o desdobramento deste pressuposto conduzem 

as seguintes determinag6es: 

1 a - como fenomeno educativo, a formagao profissional compreende o 

estagio e a supervisao como momento formal do ensino policial-militar; 

2a - o estagio e a supervisao constituem-se momentos privilegiados para o 

ensino e aprendizagem profissional; 

3a - o ensino e a aprendizagem profissional, mediante o estagio e a 

supervisao, nao podem estar desvinculados de uma proposta especffica de 

formagao profissional, cuja diregao depende de urn projeto politico pedag6gico do 

curso em que estao inseridos. 

Esta vertente de analise resulta da contribuigao que o estudo da Educagao e 

da Filosofia da Educagao trouxe a nossa trajet6ria profissional e intelectual. Filosofia 

e Educagao estao vinculadas, pois a filosofia e que permite a reflexao sobre a 

educagao na sociedade em que se situa, o papel do educador e do educando na 

pratica social dos individuos e a finalidade da agao pedag6gica. No estudo mais 

aprofundado da Matriz Curricular Nacional verifica-se isso o tempo todo. Portanto, a 

formagao profissional nao e somente o conjunto de informag6es e saberes 

transmitidos pelos instrutores, articulados a urn rol de disciplinas em urn espago de 

tempo determinado, assim como o processo educativo nao significa a forma de 

retengao desse con junto pelo aluno. Formagao profissional pode ser entendida como 

processo permanents de construgao e reconstrugao da pratica profissional e que vai 

se solidificando no seu efetivo exercfcio e na capacidade critica deste exercfcio, 

configurando-se em processo continuo do conhecimento ativo da profissao policial

militar na sua vinculagao com a realidade social. Sob esta perspectiva, o espago 

profissional podera constituir-se em objeto de investigagao e de reflexao que fornega 

elementos para a prospecgao de novas demandas da atividade policial como urn 

todo, e nao apenas sob o enfoque "militar". 

A primeira aproximagao que o aluno tern com o espago e a pratica 

profissional se da mediante o estagio operacional. Entao o estagio, no processo de 
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formayao profissional deixa de ser: urn momento epis6dico do ensino policial para . 
adquirir peso especffico no processo de aprendizagem da profissao policial-militar. 0 

estagio operacional no Curso de Formagao de Soldados e o momento em que se 

opo~uniza ao aluno aprender, identificar-se e apropriar-se de sua futura profissao, 

convivendo com a realidade que o acompanhara durante toda a sua carreira 

profissional. 

Mediante a experiemcia do estagio, e possfvel que o aluno estabelega 

relag6es mediatas entre os conhecimentos te6ricos, que ja tern e os que estao em 

processo de construgao, e a realidade da pratica profissional, a partir das quais pode 

desenvolver sua capacidade tecnico-operativa e as habilidades desejaveis ao 

exercfcio profissional. Ao mesmo tempo, e no processo de aprendizagem 

profissional que e possfvel para o aluno reconhecer os nexos fundamentais entre a 

pratica policial-militar e o contexto mais amplo das suas relag6es com a sociedade. 

Este e um processo do aluno. Como espago de aprendizagem, o estagio constitui-se 

em urn processo de apreensao da profissao pelo aluno, e que incorpora aspectos 

cognitivos, culturais e s6cio-profissionais de sujeitos. Como atividade curricular 

obrigat6ria, o estagio deve ser supervisionado. 

As peculiaridades que se apresentam no contexto do ensino te6rico-pratico 

da atividade policial, mediante o estagio e a supervisao, revelam elementos que 

estao no bojo do processo de ensino e aprendizagem. Se o estagio propicia ao 

aluno a primeira aproximagao com a vida profissional, esta agao desenvolve sua 

capacidade de compreensao e a emergencia de nfveis de abstragao que vao se 

tornando cada vez mais concretes atraves do cotidiano vivido e experimentado. Para 

isso, e necessario que a supervisao se torne o espago favoravel onde o aluno possa 

refletir sobre sua agao para entender seu modo de agir profissional e volte a agao, 

instrumentalizado por entendimentos sucessivamente mais avangados que abriguem 

novas reflex6es e ag6es. 

A aprendizagem profissional nao e apenas urn processo cognoscitivo, mas 

implica em profundas mudangas na vida do aluno. Ao conhecer a profissao, ele 

constr6i e reconstr6i este "objeto do desejo" que, por seu turno, s6 pode ser 

conhecido e apropriado por intermedio de relag6es interpessoais. 

Como a competencia se constr6i tambem na relagao com os outros, o 

processo de sua construgao e compartilhado. Quando se trata do fenomeno 

educative, deve-se acrescentar a competencia, uma outra dimensao que se articula 
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as demais: a etica. A dimensao etica esta relacionada a filosofia da educagao que 

ilumina os procedimentos gerais e especlficos que demandam a pratica pedag6gica 

que determina seus fins. Por esta dimensao e posslvel problematizar o processo de 

ensino e aprendiz~gem, atribuindo-lhe significado para a liberdade, a democracia, a 

cidadania na formagao de novas gerag6es de profissionais competentes. Neste 

aspecto e que se reveste de importancia o papel do curso na elaboragao de seu 

projeto pedag6gico. E no projeto de formagao profissional que o estagio operacional 

deve estar localizado como atividade inerente ao ensino te6rico-pratico da atividade 

policial-militar. 

5.2 Estagio probat6rio operacional do Soldado de 2a Classe 

0 Estagio Operacional Probat6rio (EPO), segundo o que disp6em as normas 

em vigor, devera ter a duragao de seis meses. Ele consiste na 2a fase do CFSd PM, 

e deve ser realizado ap6s a aprovagao do Soldado de 2a Classe em todas as provas 

e exames previstos no currlculo do curso, que comporta urn total de setecentos e 

sessenta horas-aulas. A aprovagao no estagio e considerada como pre-requisite 

para a formagao do Soldado da PMPR e, em conseqOencia, para a promogao a 

Soldado de 1a Classe. 

Durante o estagio o Soldado de 2a Classe sera avaliado quanto a sua 

aptidao e capacidade profissional para o desempenho do cargo, observados, dentre 

outros, os seguintes fatores: 

./ Assiduidade; 

./ Disciplina; 

./ Capacidade de lniciativa; 

./ Produtividade; 

./ Dedicagao ao Trabalho;_ 

./ ldoneidade moral; 

./ Responsabilidade; 

./ Capacidade Tecnica; 

./ Eficiencia. 
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No EPO o Soldado de 2a Classe devera exercer quaisquer fungoes ou 

encargos afetos ao seu grau hierarquico, priorizando-se a atividade operacional. 

De acordo com as normas em vigor, o Soldado de 2a Classe somente sera 

promovido a graduac;ao de Sol~ado de 1 a Classe ap6s submetido ao EPO e 

considerado "APTO". Entretanto, o Soldado de 2a Classe considerado "INAPTO" 

(reprovado) no estagio probat6rio sera exclufdo "ex-offcio" da Polfcia Militar do 

Parana. 

5.2.1 Conceito de aptidao profissional 

E o grau a ser atribufdo ao Soldado de 2a Classe par ocasiao de sua 

avaliac;ao no EPO, a qual consistira num jufzo de valor sabre a sua conduta, 

expressa em concordfmcia com os padroes a serem exigidos de sua futura condic;ao 

de Soldado de 1 a Classe da Polfcia Militar do Parana. 

0 conceito de aptidao profissional do Soldado de 2a Classe sera emitido 

atraves do processamento de todas as alterac;6es observadas durante o estagio 

probat6rio, sendo que seu calculo consistira no resultado advindo de uma operac;ao 

matematica em que, a partir de urn valor padrao, serao descontados pontes de 

acordo com os parametros estabelecidos nas normas reguladoras. 

Para efeito de aplicac;ao da avaliac;ao destinada a emitir o conceito de 

aptidao profissional no EPO, o Comandante do Estabelecimento de Ensino 

designara urn Oficial lntermediario (Capitao) ou urn 1° Tenente como Presidente, 

juntamente com rna is 3 (tres) Oficiais Subalternos (Tenentes), para campo rem a 

Comissao para Avaliac;ao do Soldado de 2a Classe, durante o estagio. A designac;ao 

dos Oficiais avaliadores devera ser homologada pelo Diretor de Ensino, com pelo 

me nos dez dias de antecedencia em relac;ao ao termino da 1 a fase do CFSd. 

Competira aos Oficiais avaliadores observar direta e indiretamente a conduta 

dos Soldados de 2a Classe ao Iongo do EPO, bern como coletar dados e 

documentos destinados a subsidiar o parecer da comissao no tocante a emissao do 

conceito de aptidao profissional. Alem da observac;ao par parte da comissao 

avaliadora, durante o EPO os Soldados de 2a Classe estarao sujeitos a permanente 

avaliac;ao par parte de todos os Oficiais e Graduados pertencentes ao 
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Estabelecimento de Ensino, os quais comunicarao atraves de Parte3 quaisquer 

alterag6es disciplinares constatadas, bern como aquelas que sejam trazidas aos 

seus conhecimentos atraves de terceiros. 

0 conceito a ser emitido tera por base criteri.os claros e objetivos, resultando 

da observancia judiciosa dos seguintes princfpios: 

./ Analise justa e objetiva; 

./ Observagao dos Soldados de 2a Classe atraves das situag6es normais 

ou provocadas, o que proporcionara urn conhecimento concreto e objetivo das 

caracterfsticas de cada urn deles; 

./ Eliminagao ou restrigao, ao maximo, de influencias pessoais no 

julgamento; 

./ Facilidade de execugao. 

No infcio de cada perfodo de estagio sera atribufda ao Soldado de 2a Classe 

a graduagao 10,0 (dez) como ponto de partida para o calculo do conceito, sendo 

descontada dessa graduagao a pontuagao devida a eventuais faltas cometidas e 

devidamente registrada nas Fichas lndividuais de Observagao e Acompanhamento. 

Em princfpio, os avaliadores deverao se valer de todas as fontes de 

informag6es que possam fornecer elementos para o estabelecimento do conceito 

dos Soldados de 2a Classe, mesmo a ocorrencia de fatos que nao culminem com o 

enquadramento disciplinar a luz do Regulamento Disciplinar do Exercito. 

5.2.2 Criterios de Aprovagao no Estagio Probat6rio 

Mensalmente, durante o perfodo de duragao do estagio operacional deverao 

ser emitidas notas individuais pela Comissao de Avaliagao. Caso alguma das notas 

mensais do conceito de aptidao profissional seja inferior a 7,0 (sete), cabera a 
comissao de avaliagao exercer rigoroso acompanhamento do Soldado de 2a Classe, 

em especial quanto aos atributos que precisam ser melhorados. 

0 Soldado de 2a Classe que obtiver como resultado de 02 ( duas) avaliag6es 

nota inferior a 7,0 (sete), sera considerado INAPTO, devendo ser desligado do 

3 Documento interne da PMPR, de carater administrative, no qual um subordinado relata a autoridade 
superior alterag6es e ocorrencias que deva ter conhecimento, para a adogao das medidas cabfveis 
ou que a situagao requeira. 
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curso. Sera considerado aprovado (APTO) no estagio probat6rio o Soldado de 2a 

Classe que, nao incidindo nas causas de desligamento, atinja media final de 

conceito de aptidao profissional igual ou superior a 7,0 (sete). 

5.3 Analise da legalidade do Estagio probat6rio operacional do Soldado de 2a 

Classe 

Nos itens anteriores, foram mencionados os principais aspectos previstos 

nas normas que regulam o funcionamento do estagio operacional de Soldado de 2a 

Classe, publicadas no Boletim-Geral no 088, de 10 de maio de 2006. Urn dos 

aspectos que mais chamam a atengao e o fato de que elas tratam da previsao da 

exclusao da Pollcia Militar "ex-officio", do Soldado considerado INAPTO no estagio, 

o que equivale ao conceito de demissao na vida civil. Estamos dando este 

tratamento a urn agente da Administragao Publica, na quafidade de militar estadual, 

concursado. 

Em tese, esta agao poderia ser considerada constitucional, pois ela encontra 

previsao na Constituigao Federal, no artigo 41, o qual define que "sao estaveis ap6s 

tres anos de efetivo exercfcio os servidores nomeados para cargo ·de provimento 

efetivo em virtude de concurso publico". Dentro deste perfodo, o servidor publico, 

fica em perfodo de estagio probat6rio, podendo ·ser demitido, caso seja considerado 

inapto para o cargo no qual tenha tornado posse, pois a sua estabilidade s6 

acontece ap6s o transcurso de tres de exercfcio do cargo. Entretanto, esta regra nao 

atinge os militares estaduais, os quais tern urn regime jurfdico, a partir da 

Constituigao, construfdo de forma diferente. 

As normas reguladoras do regime jurfdico dos militares estaduais comegam 

a ser definidas pelo que dispoe o artigo 42 da Constituigao Federal. Este artigo faz 

remissao ao disposto no inciso X4
, paragrafo 3°, do artigo 142 da Constituigao, o 

qual define que: 

A lei dispora sobre o ingresso nas Forgas Armadas, os limites de idade, a 
estabilidade e outras condigoes de transferencia do militar para a inatividade, os 

4 Este inciso foi incorporado ao texto da Constituigao Federal pela Emenda Constitucional no 18, de 
1998. 
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direitos, os deveres, a remuneragao, as prerrogativas e outras situag6es especiais 
dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas 
cumpridas por forga de compromissos internacionais e de guerra. 
(CONSTITUIQAO FEDERAL, 1999). 

Com base no que disp6e essa norma constitucional, bern como pelo demais 

dispositivos, sem maiores delongas e discuss6es sobre o regime jurfdico dos 

militares estaduais, ate por nao estar enquadrados nos objetivos desta Monografia, 

chega-se a conclusao que as quest6es relativas a ingresso, estabilidade, direitos, 

deveres e outras peculiaridades pr6prias dos militares, devera ser objeto de lei 

estadual especffica. 

No Anexo "A", foi inserida proposta, que se consubstanciou em projeto de lei 

elaborado pela 1 a Segao do Estado-Maior da Polfcia Militar, tratando da questao do 

ingresso e aquisigao do direito a estabilidade dos militares estaduais, o qual resume 

e coloca uma pa de cal em cima do que estamos abordando neste t6pico. Pelas 

justificativas inseridas naquele projeto verifica-se claramente que nao existe previsao 

no Estado da Polfcia Militar do Parana, chamado de C6digo da PMPR, institufdo pela 

Lei no 1.943, de 23 de junho de 1954, para dar suporte legal para a realizagao de 

estagio probat6rio. Assim, tambem nao existe norma legal, que possa atender ao 

mandamento constitucional para embasar a exclusao do Soldado de 2a Classe que 

for considerado INAPTO, em contraposigao ao que define as normas que regulam o 

funcionamento do estagio. 

Com esse posicionamento nao se esta questionando a valtdade e tao pouco 

a necessidade de estagio operacional, com carater probat6rio e ate mesmo 

reprobat6rio, mas apenas a falta de amparo legal para que isso possa ocorrer, como 

e desejavel. Trata-se de uma investigagao cientlfica, que podera resultar em 

sugest6es e propostas para a corregao dessa lacuna constatada na legislagao. 
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CAPITULO VI 

6 METODOLOGIA 

A ·partir de uma abordagem qualitativa, a presente pesquisa examinou o 

tema a partir do metodo indutivo, que segundo Gil (2002); Lakatos e Marconi (2001 ), 

e o metodo proposto pelos empiristas Bacon, Hobbes, Locke e Hume, o qual· 

considera que o conhecimento e fundamentado na experi€mcia, nao levando em 

conta princfpios preestabelecidos. No raciocfnio indutivo a generalizagao deriva de 

observag6es de casos da realidade concreta. As constatag6es particulares levam a 
elaboragao de generalizag6es. Sendo assim, esta pesquisa tern can3.ter explorat6rio. 

e qualitativa. 

0 levantamento de dados ocorreu por meio de pesquisa bibliogn3.fica (fontes 

secundarias) que, para Lakatos e Marconi (2001 ), abrange toda bibliografia ja 

tornada publica em relagao ao tema de estudo, desde publicag6es avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias ou material cartografico. Sua 

finalidade e colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito 

ou filmado sobre determinado assunto. Assim, foram pesquisados varios autores que 

dissertam sobre o tema "avaliagao", objeto importante para esta pesquisa. Ao Ia do 

dessa caracterfstica da pesquisa, foram estudadas as normas e leis que 

regulamentam o ensino policial-militar, com enfoque para o estagio operacional do 

Soldado de 2a Classe. 

Para uma complementagao do trabalho, utilizaram-se instrumentos 

quantitativos, com agregagao de qualidade na analise das respostas, atraves de 

combinag6es, com realizagao de pesquisas de opini6es, para investigar junto aos 
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Soldados de 2a Classe, que recentemente passaram pelo estagio operacional, o que 

encontraram de positivo e de negativo. 

Dentro do universo ou popula<;ao alvo da pesquisa, que era de cento e 

cinquenta Soldados, responderam ao questionario de pesquisa 71 policiais-militares. 

Pode-se dizer que essa amostragem atende aos requisitos da pesquisa, bern como, 

como afirma Gil {1999), ela pode ser classificada como sendo uma amostragem por 

acessibilidade ou por conveni€mcia: 

Amostragem por acessibilidade ou conveni€mcia constitui o menos rigoroso de 
todos os tipos de amostragem. Por isso mesmo e destitufda de qualquer rigor 
estatfstico. 0 pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo 
que estes possam, de alguma forma, representar o universo. Aplica-se este tipo de 
amostragem em estudos explorat6rios ou qualitativos, onde nao e requerido 
elevado nfvel de precisao. (GIL, 2002, p. 1 04). 

Conforme mostra o ap€mdice A, os dados de pesquisa de campo consistiram 

na aplica<;ao de urn queshonario com dez perguntas, construfdo de forma que a 

tabula<;ao pudesse ser ponderada, em escala itemizada, para permitir analises 

cruzadas. Essa escala apresenta como possibilidades de respostas: 6timo; born; 

regular; ruim; pessimo. Conforme definem Samara; Barros (2002), por conven<;ao, 

sao tabuladas as perguntas e ponderadas as respostas, uma vez que sua analise e 

qualitativa. As medias ponderadas serao obtidas pelo quociente entre a somat6ria 

dos Pesos x Frequencia pela base total da amostra. 

Dos dez itens constantes da pesquisa, dois deles foram analisados tambem 

de forma ponderada, s6 que usando a escala de Likert, que diferente da escala 

itemizada apresenta como possibilidades de respostas as seguintes alternativas: -

concordo totalmente; concordo parcialmente; indiferente; discordo parcialmente; 

discordo totalmente. 
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CAPITULO VII 

7 ANALISE DOS RESULTADOS· 

Ap6s a organizac;ao e tabulac;ao dos dados da pesquisa de campo, foram 

observados os resultados apontados a seguir. 

Nas observac;6es dos itens 1 a 8, do· questionario de pesquisa - apendice A 

- as medias obtidas foram distribufdas, para a pergunta: "Com rela~ao ao Estagio 

Operacional, realizado ap6s a conclusao do seu Curso de Forma~ao de 

Soldados, o qual teve por objetivo avalia-lo se estava ou nao APTO a ser 

promovido a Sol dado de 1 a Classe, como voce avalia os seguintes atributos", 

de acordo com os resultados mostrados no grafico 1. 

Como o objetivo deste metoda de analise e proporcionar a verificac;ao de 

quais atributos sao mais importantes dentro de urn contexto de pesquisa, o grafico 1 

ilustra como eles se comportaram. Tambem indica o grau de importancia de cada, 

na opiniao dos entrevistados e permite aferir o que precisa ser modificado no 

sistema de realizac;ao do Estagio Operacional aplicado atualmente aos Soldados de 

2a Classe. 
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Grafico 1 - EST AGIO OPERACIONAL- MEDIAS OBTIDAS PARA OS ATRIBUTOS. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2008. 

Analisando os resultados demonstrados no grafico 1, o atributo de melhor 

avaliac;ao pelos entrevistados e o "relacionamento interpessoal com os mais 

antigos", durante a convivencia no Estagio Operacional. lsso demonstra que os 

policiais-militares recebem bern os "ne6fitos" e tern disposic;ao para a transmissao de 

conhecimentos. Urn ponto extremamente positivo, o que facilita muito a vida dos 

novatos, ao iniciarem as atividades cotidianas da vida policial-militar. 

Por urn outro lado, e preocupante o fato de que o atributo "transparencia e 

publicidade das normas" que regulam o estagio ter recebido a pior media de 

avaliac;ao. lsso demonstra que a Policia Militar pode estar aplicando urn processo de 

estagio inadequado ou que nao existe interesse institucional em dar transparencia 

as suas ac;oes. Indica o que deve ser corrigido no processo de execuc;ao. 

Nas observac;oes dos itens 9 e 10, do questionario de pesquisa- apendice A 

- as medias obtidas para a pergunta: "Nos itens 9 e 10, indique o nivel de 
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concordancia para cada frase assinalando nos parenteses a esquerda de cada 

resposta, o que melhor exprime sua opiniao, sobre o Estagio Operacional de 

Sol dado de 2a Classe (apenas uma resposta}", conforme mostra o grafico 2. 

A observa<;ao das respostas destas duas questoes permite verificar se o 

atributo da validade da aplica<;ao e existencia do Estagio Operacional, segundo a 

opiniao dos entrevistados, e ou nao relevante. 0 grafico 2 demonstra como eles se 

comportaram. 

1 

0,00 0,20 

Media dos Atributos - Estagio Operacional 

0,40 0,60 0,80 1,00 

• 0 Estagio Operacional 
foi fundamental para a 
consolidac;ao dos 
conhecim entos te6ricos 

0 Estagio Operacional e 
imprescindivel para a 
formac;ao do Soldado 
Policiai-Militar 

Grafico 2- MEDIAS DOS ATRIBUTOS- EST AGIO OPERACIONAL. 

Fonte: Pesquisa de campo. 

Como ja era de se esperar, em fun<;ao de que apenas duas perguntas foram 

realizadas para a aferi<;ao da validade da aplica<;ao do Estagio Operacional, as 

respostas sao antagonicas e indicam dois extremos: de urn lado os entrevistados, os 

quais foram submetidos ao estagio, entendem que ele e fundamental para a 

consolida<;ao dos conhecimentos te6ricos (media 0,85), ao passo que por outro nao 

concord am em realiza-lo (media 0,24 ). 

Este resultado s6 pode estar indicando que o estagio e necessaria e ate 

mesmo fundamental para a complementa<;ao do processo de ensino-aprendizagem, 

mas a Policia Militar deve adotar medidas para torna-lo transparente e ao mesmo 

tempo interessante para os Soldados de 2a Classe. Ele nao pode ser visto pelos 
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aprendizes apenas como urn obstaculo, o que deixa transparecer os atributos 

analisados, mas sim como uma etapa fundamental do processo de formac;ao do 

policial-militar. 

Se o estagio e considerado fundamental para a consolidac;ao da teoria, 

aprendida nos bancos escolares, tambem devera ser considerado imprescindfvel 

dentro do processo de ensino-aprendizagem. 
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CAPiTULO VIII 

8 CONSIDERA~OES FINAlS 

A Polfcia Militar do Parana, uma instituigao sesquicentenaria, completara 

neste ano 154 anos de existencia. Ela foi decisiva para a consolidagao do limites 

territoriais do Parana. Tambem foi fundamental no enfrentamento de diversos 

movimentos revoltosos, os quais se opuseram contra a instalagao da ordem e do 

governo. Essas revoltas causavam muito temor na populagao e espalhava a 

violencia por estas terras. A (mica instituigao que sempre enfrentou tais atos de 

violencia, como mostra a sua hist6ria, foi a Polfcia Militar. Muitos policiais-militares ja 

derramaram o seu precioso sangue na defesa dos ideais paranistas e acima de tudo 

· · na defesa dos cidadaos de bern que nasceram aqui ou que por opgao escolheram 

estes terras para viver, morar e criar suas familia. Nos dias de hoje nao e diferente, 

pois diariamente policiais-militares ainda continuam dando o seu sangue para a 

defesa do povo paranaense, nos enfrentamentos de marginais, na execugao de 

atividades de patrulhamento, na realizagao de policiamento ostensive, nas agoes de 

defesa social. 

No passado hist6rico, a Polfcia Militar era uma tropa aquartelada, que s6 

agia em fungao da ocorrencia de movimentos que colocavam a ordem publica em 

perigo ou ameagava os poderes constitufdos. Ela nao tinha como objetivo principal 

de sua existencia a defesa direta e imediata dos direitos dos cidadaos, mas 

basicamente a defesa do Estado. Essa concepgao evoluiu e hoje a Polfcia Militar 

tern como principal missao, como mostra a Constituigao Estadual e a sua Lei de 

Organizagao Basica, a defesa dos direitos dos cidadaos e secundariamente a 
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defesa do Estado. 

Urn aspecto importante que deve ser ressaltado e o fato de_ que a Policia 

Militar sempre buscou formar e preparar os seus integrantes. As escolas militares 

nasceram junto com a lnstituigao e dela sao indissociaveis. Ela e a responsavel pela 

selegao, preparagao, formagao, aperfeigoamento e especializagao de seus pr6prios 

integrantes. Essa formagao ou processo de ensino-aprendizagem tambem sofreu 

varias modificag6es e esta muito evolufdo. Para isso, basta voltarmos os nossos 

olhos para a dimensao e importfmcia que tern hoje o sistema de ensino da PoHcia 

Militar e suas unidades componentes. 0 principal marco dessa evolugao foi 

introduzido pelo Sistema Onico de Seguranga Publica - o SUSP - que no Brasil 

comegou a ser estruturado no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso e 

teve sua consolidagao no Governo do Presidente Luis lnacio Lula da Silva. A 

principal agao inserida nesse processo de mudanga foi a construgao e consolidagao 

da Matriz Curricular Nacional. Esta matriz estabelece quais sao os formatos, os 

eixos e os prindpios norteadores do ensino policial a ser observado em todas as 

unidades federativas. Assim, todas as corporag6es policiais, civis e militares, devem 

pautar a formagao, especializagao e aperfeigoamento de seus quadros dentro de 

uma mesma ba.se doutrinaria, que deve priorizar o desenvolvimento e a construgao 

de competencias. 

Para se trabalhar com competencias e principalmente a sua construgao e 

preciso que todos os profissionais envolvidos saibam exatamente como trabalhar 

com cada uma das dimens6es dessa construgao que sao: SABER (Conhecimentos) 

- Expressam os conteudos conceituais que o profissional de seguranga publica deve 

saber em relagao ao campo disciplinar: leis, prindpios e saberes sistematizados. 

SABER FAZER (Habilidades e conteudos procedimentais)- lndicam as habilidades 

operativas e de pensamento que o profissional de seguranga publica precisa 

demonstrar em relagao ao campo disciplinar: metodos, tecnicas, procedimentos, 

bem como as habilidades de pensamento: observagao, ·analise, sfntese ... SABER 

SER (Atitudes) - Expressam os conteudos atitudinais - os valores, as crengas, as 

atitudes etc - que serao fortalecidas pelas situag6es vivenciadas dentro do campo 

disciplinar em questao. 

Dentro destas dimensoes, conforme ja enfatizado, o ensino deve ser voltado 

para o desenvolvimento das seguintes competencias: Competfmcias Cognitivas: 
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Aprender a Pensar Competencias que requerem o desenvolvimento do pensamento 

superior reflexive por meio da investigagao e da organizagao do conhecimento. 

Explicam como o indivfduo constr6i e organiza o conhecimento, habilitando-o a 

pensar de forma crftica e criativa, posicionar-se, comunicar-se e estar consciente de . 
suas ag6es. Competencias Atitudinais: Aprender a Ser e a Conviver Competencias 

que visam estimular a percepgao da realidade, por meio do conhecimento e do 

desenvolvimento das potencialidades individuais: conscientizagao de sua pessoa e 

da interagao com o grupo. Capacidade de conviver em diferentes ambientes: 

familiar, profissional e social. Competencias Operativas: Aprender a Atuar 

Competencias que preveem a aplicagao do conhecimento te6rico em pratica 

responsavel, refletida e consciente. Atendimento as necessidades individuais, 

profissionais e societarias por meio do trabalho, contribuindo para a melhoria da 

seguranga da sociedade. 

lsto esta dizendo para os pensadores da educagao policial e aos executores 

das ag6es praticas, na sala de aula, no laborat6rio, ou no campo, que o tempo todo 

as dimens6es do saber, do saber fazer e do saber ser, devem estar sendo avaliadas 

e aferidas. 

Se por urn lado o foco principal do ensino-aprendizagem esta voltado para a 

construgao de competencias, por outro a avaliagao dos policiais tambem deveria 

priorizar o sistema de avaliagao por competencias. Mas isto nao acontece. Neste 

trabalho proporcionou-se aos leitores e avaliadores uma visao objetiva e sistemica 

sobre a avaliagao por competencias, que pode ser aplicada no meio militar. De nada 

adiante a priorizagao de urn sistema de ensino-aprendizagem, que trabalha a 

construgao de competencias de forma global, se no desenvolvimento da atividade 

policial eta nao e considerada como importante. A construgao de competencias e 

hoje fundamental dentro da dimensao profissional que deve ter o policial, 

principalmente no campo atitudinal, porem, eta s6 vai ganhar a importfmcia que 

merece se ela tambem estiver presente no processo de avaliagao do policial para o 

progresso na carreira, para a definigao de promog6es, para a ocupagao de cargos e 

fungoes. 

Dentro do processo de construgao de competencias, ganha espago 

importante a pratica da atividade policial. Como se pode observar da analise do 

currfculo do Curso de Formagao de Soldados, ate porque os conhecimentos policiais 
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sao oriundos das ciencias humanas, na parte academica nao existe espa<;o para a 

pratica de atitudes policiais. 0 ensino e essencialmente te6rico. Esta pratica deve 

ser desenvolvida no estagio operacional supervisionado. 0 Estagio, como 

demonstrado, e uma etapa fundamental do processo de ensino-aprendizag~m. Na 

visao dos entrevistados ele foi considerado como fundamental para a consolida<;ao 

dos conhecimentos te6ricos obtidos em sala de aula, apesar de muitos nao 

concordarem com a sua realiza<;ao. 0 aspecto da importfmcia do estagio nao pode 

ser desconsiderado em momento nenhum. 

Urn outro aspecto importante e o ambiente propfcio para o desenvolvimento 

de rela<;6es interpessoais, o que facilita a realiza<;ao de trabalho em equipe. Na 

atividade policial, assim como em quase todas as demais profiss6es, nao existe 

espa<;o para individualismo e sim para o cooperativismo sadio, etico e responsavel. 

Este ambiente nao pode ser construfdo dentro da sala de aula, que basicamente tern 

a responsabilidade pela forma<;ao do saber e do saber fazer. A sala de aula nao 

consegue, ainda, interferir decisivamente no saber ser, isto e, · nas atitudes que os 

profissionais de polfcia devem adotar na execu<;ao de sua missao e na defesa dos 

direitos do cidadao, os quais constituem o rol de clientes da Polfcia Militar. Somente 

urn estagio bern organizado, estruturado, com regras claras e precisas, com dura<;ao 

razoavel e com supervisao responsavel, pode interferir na constru<;ao de atitudes. 

Como o objetivo principal desta pesquisa esteve voltado para o estudo, 

entendimento e analise do estagio operacional, aplicado aos Soldados de 2a Classe, 

e importante que se destaquem alguns aspectos sobre ele: 

1 o - E positivo o fato de existir uma norma na Polfcia Militar que oriente e 

regule a sua realiza<;ao, bern como a defini<;ao dos criterios de avalia<;ao; 

2° - A existencia do estagio e de grande importfmcia para a consolida<;ao dos 

ensinamentos te6ricos, obtidos em sala de aula; 

3°- E importante o fato de que, antes da aplica<;ao dos novos policiais em 

atividades onde sejam colados em situa<;ao de risco ou de decisao, tenham a 

oportunidade de aprender com os mais experientes; 

4°- 0 estagio, sem duvidas, e urn momento sublime dentro do processo de 

ensino-aprendizagem, pois possibilita ao ainda "aluno", vivenciar situa<;6es antes 

somente imaginadas e testar sua capacidade de decisao, o senso de justi<;a e de 



63 

etica. 

Poder-se-a ressaltar outros aspectos que determinam a necessidade de 

continuidade do estagio, e outros que precisam de corregao: 

1 o - Apesar da existEmcia de normas claras e objetivas sobre o sistema de 

avaliagao do estagiario, estas nao estao sendo tornadas publicas e explicadas a 

quem mais interessa. Esse foi o atributo que recebeu menor nota na avaliagao dos 

entrevistados; 

2° - Legalidade da reprovagao do estagiario e consequentemente a 

determinagao de sua exclusao "ex-officio" das fileiras da Polfcia Militar. Embora nao 

tenha sido tratado com a profundidade que o tema merece, constatou-se nao existir 

base legal para a adogao desta medida na Polfcia Militar, por simples falta de norma 

regulamentadora que atenda aos preceitos constitucionais vigentes. 

Ressalta-se a necessidade de uma reorientagao na construgao das normas 

que regulam o estagio operacional de soldados, pois se o ensino-aprendizagem esta 

voltado para a construgao de competencias, o estagio tern que estar voltado para a 

pratica destas competencias e sua observagao. Assim, todo o sistema de avaliagao 

deve estar voltado para a observagao destas competencias e nao apenas para urn 

dos seus aspectos, como definem as normas do estagio estudadas nesta pesquisa, 

qual seja: a disciplina militar. A disciplina e essencial para a profissao policial-militar, 

mas nao e a unica competencia ou a mais importante. As competenciasligadas aos 

direitos humanos, ao respeito aos cidadaos, as relag6es interpessoais, ao 

gerenciamento e administragao de conflitos, a etica, ao corporativismo sadio e 

responsavel, entre outras, tern que ter a mesma dimensao e o mesmo peso que a 

disciplina tern na vida do policial-militar. As normas devem ser corrigidas e 

atualizadas no sentido de que estas competencias, trabalhadas nos bancos 

escolares, segundos os eixos e princfpios norteadores, definidos pela Matriz 

Curricular Nacional, tambem sejam inseridas e privilegiadas no sistema e processo 

de avaliagao e acompanhamento do estagiario. Mais importante do que 

simplesmente revelar uma nota de avaliagao, emitida por uma Comissao Avaliadora, 

e 0 feedback ao avaliado, e a discussao conjunta das observag6es, pois e assim que 

as atitudes ausentes ou deficitarias podem ser corrigidas, ainda quando e tempo. 

Porque depois que urn policial-militar, durante uma ocorrencia, erradamente dispara 

sua arma de fogo e vitima urn inocente, nao adiante lamentar e tentar entender onde 



64 

houve falha. 

Urn outro aspecto, que fica como sugestao para a Policia Militar, e a 

necessidade urgente de atualizagao do C6digo da PMPR, no tocante as normas de 

ingresso e de realizagao obrigat6ria de estagio probat6rio, como condigao essencial 

para a aquisigao da estabilidade no cargo de policial-militar. Somente com a 

previsao legal do estagio, o que hoje nao existe, e que urn estagiario considerado 

INAPTO podera ser reprovado e em consequencia ser excluido "ex-officio" da Policia 

Militar. Os projetos neste sentido ja estao sendo elaborados pelo Estado-Maior 

(anexo A) e agora s6 falta a vontade politica para a corregao desta distorgao e assim 

aperfeigoar o sistema de ensino-aprendizagem. 
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APENDICE A - QUESTIONARIO 
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Este questionario e parte integrante do desenvolvimento de tema de 

Monografia do Curso de Aperfeic;oamento de Oficiais (2007 - 2008), que avalia 

o estagio Operacional de Soldado de 2a Classe. 

ORIENTACOES PARA 0 PREENCHIMENTO 

./ Nao ha a necessidade de escrever nada neste questionario, bern como 

nao e preciso sua identificagao; 

./ Dirigido exclusivamente a Soldados de 2a Classe do Comando do 

Policiamento do Interior; 

./ Assinale apenas uma resposta por questao, e nao deixe questao em 

bran co. 

Com relac;ao ao Estagio Operacional, realizado ap6s a conclusao do 

seu Curso de Formac;ao de Soldados, o qual teve por objetivo avalia-lo se 

estava ou nao APTO a ser promovido a Soldado de 1 a Classe, como voce 

avalia os seguintes atributos: 

1. Duragao: 

( ) 6timo. 

( ) Born. 

( ) Regular. 

( ) Ruim. 

( ) Pessimo. 

3. Comissao Avaliadora: 

( ) 6timo. 

( ) Born. 

( ) Regular. 

( ) Ruim. 

( ) Pessimo. 

2. Organizagao: 

( ) 6timo. 

) Born. 

) Regular. 

( ) Ruim. 

( ) Pessimo. 

4. Transparencia e publicidade das 

normas: 

( ) 6timo. 

( ) Born. 

( ) Regular. 

( ) Ruim. 

( ) Pessimo. 
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5. Relacionamento interpessoal com 6. ~ Aplicagao dos ensinamentos 

os mais antigos: te6ricos na pratica: 

( ) 6timo. ( ) 6timo. 

( ) Born. ( ) Born. 

( ) Regular. ( ) Regular. 

) Ruim. ( ) Ruim. 

) Pessimo. ( ) Pessimo. 

7. Sistema de avaliagao: 8. Atividades desenvolvidas: 

( ) 6timo. ( ) 6timo. 

( ) Born. ( ) Born. 

) Regular. ( ) Regular. 

) Ruim. ( ) Ruim. 

( ) Pessimo. ) Pessimo. 

Nos itens 9 e 10, indique o nlvel de concordancia para cad a frase 

assinalando nos parenteses a esquerda de cada resposta, o que melhor 

exprime sua opiniao, sobre o Estagio Operacional de Soldado de 2a Classe 

(apenas uma resposta): 

9. 0 Estagio Operacional e 1 0. 0 Estagio Probat6rio foi 

imprescindlvel para a formagao do fundamental para a consolidagao dos 

Soldado Policiai-Militar: conhecimentos te6ricos: 

) Concordo totalmente. 

( ) Concordo parcialmente. 

( ) lndiferente. 

( ) Discordo parcialmente. 

( ) Discordo totalmente. 

( ) Concordo totalmente. 

) Concordo parcialmente. 

( ) lndiferente. 

( ) Discordo parcialmente. 

( ) Discordo totalmente. 

Obrigado pela sua colaborac;ao. 
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ANEXO A- PROJETO DE LEI- AL TERA<;AO DO CODIGO DA PMPR 
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ANTEPROJETO DE LEI N.o I 2005.
5 

AL TERA DISPOSITIVOS DA LEI-PR N.0 1943, 
DE 23 DE JUNHO DE 1954 (CODIGO DA 
POLtCIA MILITAR DO PARANA). 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA DECRETOU 
E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1°. A Lei-PR n.0 1943, de 23 de Junho de 1954 (C6digo da Pollcia 
Militar do Parana), passa a vigorar com as seguintes alterac;oes: 

Art. 5°. Sao militares estaduais de carreira os componentes da 

Polfcia Militar do Parana com vitaliciedade ou estabilidade assegurada. 

§ 1°. A vitaliciedade e assegurada ao oficial a partir da promogao ao 

· primeiro posto do respectivo quadro, ap6s ter sido aprovado em concurso 

publico e conclufdo com aproveitamento o curso de formagao ou 

adaptagao, bern como o respectivo estagio probat6rio, atendidas as 

demais condigoes estabelecidas em lei. 

§ 2°. A estabilidade e assegurada a praga a partir da promogao a 

Soldado ·de Primeira Classe na respectiva qualificagao policial-militar, 

ap6s ter sido aprovada em concurso publico e conclufdo com 

aproveitamento o curso de formagao, bern como o respectivo estagio 

probat6rio, atendidas as demais condigoes estabelecidas em lei. 

Art. 19. Os diferentes postos e graduagoes da hierarquia da Polfcia 

Militar do Parana sao acessfveis a todos os brasileiros, observadas as 

condigoes previstas no presente C6digo e nos regulamentos em vigor. 

5 Este projeto foi elaborado pela 1 a Se~tao do Estado-Maior da PMPR em 2005, com objetivo claro de 
corrigir as distor96es constadas no processo de ingresso na Polfcia Militar. Ate o presente momento, 
apesar deja ter sido discutido pelo Alto Comando (6rgao colegiado que congrega todos os Oficiais 
do ultimo posto- Coroneis), ainda nao recebeu aprova~ao e decisao para encaminhamento para o 
Governador do Estado. 
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Art. 20. Sao formas de ingresso na Polfcia Militar do Parana, 

mediante concurso publico: 

I - no Curso de Forma<;ao de Soldados, na condi<;ao de Soldado de 

Segunda Classe; 

II - no Curso de Forma<;ao de Oficiais, na condi<;ao de Cadete; e 

Ill - no Curso de Adapta<;ao para Oficiais, dos Quadros de Saude e 

Especialistas, na condi<;ao de Aspirantes-a-Oficial. 

Paragrafo unico. Os concludentes do Curso de Forma<;ao de Oficiais 

serao promovidos a Aspirantes-a-Oficial por ato do Comandante-Geral, 

gradua<;ao na qual realizarao o estagio probat6rio previsto nesta lei. 

Art. 21. Sao requisitos para ingresso na Pollcia Militar do Parana, 

atraves das modalidades previstas no Art. 20 desta lei: 

I - ser brasileiro; 

II- ter boa saude ffsica e mental, comprovada em inspe<;ao medica, 

mediante exames clfnico-ffsico-geral, laboratorial, oftalmol6gico, 

odontol6gico e biometrico, bern como nao apresentar seqOelas ou 

deficiencias relacionadas a complei<;ao do corpo incompatfveis com a 

estetica militar e a natureza da atividade profissional; 

Ill - possuir capacidade de resistencia ffsica, comprovada mediante 

exame de capacidade flsica; 

IV - ter personalidade, temperamento, coeficiente de inteligencia e 

capacidade de lideran<;a adequados para a ocupa<;ao do cargo de policial

militar e para o desempenho de fun<;oes para as quais sera qualificado, 

avaliados em exame psicopato16gico; 

V - ter aptidao intelectual e grau de escolaridade compatfvel com a 

modalidade de ingresso na Polfcia Militar do Parana, avaliado atraves de 

provas escritas de materias constantes dos currfculos do ensino oficial, 

conforme dispuser o edital do respectivo concurso; 
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VI - possuir habilidade especffica ou tecnica, avaliada atraves de 

provas escritas e/ou praticas, ou de execuc;ao; 

VII - submeter-se a prova de tftulos, nos casas que assim 

recomendar o grau e a natureza do curso; 

VIII - nao se encontrar denunciado em processo criminal pela 

pratica de crime de natureza dolosa e nem possuir antecedentes criminais 

ou policiais incompatfveis com a carreira policial-militar; 

IX - ter, no mfnimo 1 ,65m de altura, se do sexo masculino e 1 ,60m 

de altura, se do sexo feminino; 

X - estar em dia com as obrigac;oes relativas ao servic;o militar; 

XI - nao professar doutrinas nocivas a disciplina e a ordem, ou 

adotar princfpios contrarios as instituic;oes e aos valores militares e civis, 

bern como em refac;ao aos princfpios norteadores da polftica brasifeira 

relativa aos direitos humanos, comprovado mediante ato decfarat6rio; 

XII - estar em dia com as obrigac;oes eleitorais; 

XIII - atender as seguintes condic;oes de limite de idade, no ato da 

inscric;ao: 

a) para o Curso de Formac;ao de Oficiais: de 17 a 25 anos; 

b) para o Curso de Formac;ao de Soldados: de 18 a 30 anos; 

c) para o Curso de Adaptac;ao para Oficiais dos Quadros de Saude 
e Especialistas: de 25 a 30 anos; 

XIV - comprovar dois anos de residencia medica, no caso de 

candidatos para o Quadro Medico; 

XV- ser motorista habilitado para conduzir vefculo automotor, nao 

se encontrando com o direito de dirigir cassado ou suspenso, para 

matrfcula no Curso de Formac;ao de Soldados; 

XVI - apresentar procedimento social irrepreensfvel e idoneidade 

moral inatacavel, devidamente apurados em investigac;ao de 

procedimento social; 

XVII - nao ter sido excfufdo ou demitido da Corporac;ao, das Forc;as 

Armadas ou de outras Forc;as Auxiliares a bern da disciplina ou, como 
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servidor publico, nao ter sido demitido a bern do servi9o publico ou por ato 

de improbidade administrativa; 

XVIII - ser solteiro e sem outros encargos decorrentes do convlvio 

em concubinato, e de outras situa96es decorrentes de uniao estavel, para 

o caso de matrlcula no Curso de Forma9ao de Oficiais. 

§ 1°. Todos os requisites, exigencias e exames ou provas previstos 

neste artigo tern carater eliminat6rio, independentemente da fase do 

respective concurso. 

§ 2°. 0 edital do concurso especificara o grau mlnimo de aprova9ao 

em cada prova ou habilidade a que se referem os incisos V e VI deste 

artigo, considerada a escala de zero a dez, enquanto que, para as demais 

provas ou exames, a habilita9ao ou a inabilita9ao serao conferidas, 

respectivamente, pelos conceitos "apto" ou "inapto", com a exce9ao do 

exame psicol6gico, previsto no inciso IV, cujo resultado sera "indicado" ou 

"contra-indicado". 

§ 3°. Os voluntaries a matrlcula, de acordo com o "caput" deste 

artigo, poderao ser do sexo masculino e feminino, dentro dos limites das 

vagas previstas para cada sexo e etnia, conforme dispusero respective 

edital, observando-se o disposto no § 2°, da Lei no 12.975, de 17 de 

novembro de 2000 e na Lei no 14.274, de 24 de dezembro de 2003. 

§ 4°. E vedada a matrlcula em curso, independente de grau e 

modalidade, se o candidato apresentar qualquer tatuagem permanente no 

corpo, mesmo estilizada, que possa comprometer a estetica, ou expressar 

ou sugerir qualquer liga9ao com gangues, organiza96es criminosas ou de 

estlmulo a violencia e ao uso de drogas, ou ainda, contrarias aos 

princlpios e valores de liberdade e democracia, alem de outras contrarias 

a moral, a lei, a ordem e aos costumes. 

§ 5°. As demais condi96es de exigencias para a matrlcula, assim 

como as normas de constitui9ao dos exames, testes e inspe9ao, criterios 

de avalia9ao, Indices mfnimos, condi96es de habilita9ao, comportamento 

militar, documenta9ao necessaria a comprova9ao dos requisites exigidos 
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e outras necessidades relacionadas ao processo seletivo, serao 

estabelecidas por edital para cada concurso. 

§ 6°. Os recursos admitidos, bern como os prazos para interposigao, 

contra resultados de provas ou etapas de concursos realizados para 

ingresso na Polfcia Militar do Parana, serao fixados no respectivo edital. 

§ 7°. 0 processo de ingresso na Polfcia Militar do Parana somente 

complementar-se-a, ap6s a devida aprovagao nas modalidades de curso 

de formagao ou adaptagao e seus respectivos estagios probat6rios. 

§ 8°. Observados os demais requisitos para ingresso, e assegurado 

o mfnimo de 20% (vinte por cento) das vagas anualmente fixadas para o 

Curso de Formagao de Oficiais, para os alunos concludentes do ensino 

medio do Colegio da Polfcia Militar, que obtiverem as melhores medias ou 

notas, independentemente do Exame lntelectual previsto no inciso V 

deste artigo, atendidas as seguintes condig6es, devidamente 

co.rriprovadas mediante certidao expedida pelo Diretor do Colegio da 

Polfcia Militar, alem do que dispuser o edital do concurso: 

a) ter frequentado o Colegio da Polfcia Militar do Parana, no mfnimo, 

desde a 1 a serie do ensino medio, com todos OS bimestres completos; 

b) a classificagao se dara pel a media aritmetica simples das notas 

finais obtidas nas tn§s series do ensino medio, observando-se que esta 

devera ser igual ou superior a 7,00 (sete); 

c) nao ter sido reprovado em nenhuma serie do ensino medio; 

d) ter conclufdo a 3a serie do ensino medio, exclusivamente no ano 

anterior ao ingresso pelo concurso. 

§ 9°. Eventualmente e no interesse da Administragao Publica, 

poderao ser realizados convenios com 6rgaos ou entidades publicas ou 

privadas para o apoio ou realizagao dos concursos e exames para 

ingresso na Polfcia Militar do Parana. 

§ 10°. Para a matrfcula de candidatos oriundos dos quadros da 

Polfcia Militar do Parana, no Curso de Formac;ao de Oficiais, aplicam-se 

as seguintes disposic;oes especfficas, alem do fixado neste artigo: 
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a) ter no maximo 30 anos de idade na data da inscrigao; 

b) estar classificado, no mfnimo, no comportamento "born"; 

c) nao estar sendo processado ou cumprindo senten<;a criminal, ou 

submetido a processo administrativo disciplinar, por fato incompatfvel com 

o exercfcio da fun<;ao policial-militar. 

§ 11. Os candidatos matriculados no Curso de Formagao de Oficiais, 

tendo em vista a sua natureza, bern como o seu funcionamento em 

regime de internato, nao poderao contrair matrimonio durante a sua 

realiza<;ao .. 

Art. 22. Aos candidatos a ingressos no Curso de Adaptagao para 

Oficiais dos Quadros de Saude e Especialistas, na condigao de Aspirante

a-Oficial, alem das disposi<;oes do artigo 21 desta lei, exige-se, ainda: 

I - comprova¢ao de diploma<;ao especffica na area de ingresso; 

II - apresenta<;ao de diploma devidamente registrado no 6rgao 

competente; 

Ill - comprovagao de que esta no exercfcio da profissao, sem 

qualquer tipo de impedimenta; 

IV - apresentagao de documentos que comprovem ser detentor dos 

tftulos previstos no edital do concurso. 

Paragrafo unico. E facultado ao candidato a apresentagao de 

trabalhos ou documentos reveladores de sua capacidade intelectual ou 

tecnica, com a finalidade de formagao de conceito a seu respeito. 

CAPITULO VIII 

Do Concurso Publico 

Art. 36. 0 concurso sera de provas ou de provas e tftulos, 

podendo ser realizado em quantas etapas forem as necessarias, 

conforme dispuserem os editais pr6prios, condicionada a inscri<;ao do 

candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando 
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indispensavel ao seu custeio, e ressalvadas as hip6teses de isenc;ao 

nele expressamente previstas. 

§ 1°. 0 concurso publico tera validade de ate dois anos, podendo 

ser prorrogado uma unica vez, por igual perfodo. 

§2°. 0 prazo de validade do concurso e as condic;6es de sua 

realizac;ao serao fixados em edital, que sera publicado no Diario Oficial 

da Estado do Parana, e em jomal diario de grande circulac;ao, 

observadas as disposic;oes desta lei. 

§ 3°. Nao se abrira novo concurso enquanto houver candidato 

aprovado em concurso anterior com prazo de validade nao expirado. 

§ 4°. A inclusao obedecera a ordem de classificac;ao dos 

candidatos habilitados em concurso, de acordo com o numero de 

vagas previstas em edital. 

§5°. Fica facultada a previsao ern edital dos locais e criterios de 

classificac;ao ap6s o termino do curso de formac;ao. 

§ 6°. Ao candidato que reprovar em alguma das fases do 

concurso publico, que implique na sua exclusao da Polfcia Militar, ou 

retorno a graduac;ao anteriormente ocupada, ficam assegurados 

somente os recursos administrativos previstos nos respectivos editais. 

Se~ao I 

Da lnclusao e do Exerclcio 

Art. 37. A inclusao dar-se-a pela assinatura do respectivo termo 

de inclusao, no qual deverao constar as atribuic;oes, os deveres, as 

responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo de policial-militar, 

que nao poderao ser alterados unilateralmente, por qualquer das 

partes, ressalvados os atos de offcio previstos em lei. 

§ 1°. 0 militar estadual inclufdo na Polfcia Militar do Parana, ap6s 

habilitac;ao em concurso publico, que atingir o limite global de faltas, ou 

por ano letivo do respectivo curso de formac;ao, conforme dispuserem 
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os: respectivos pianos de cursos, sem que sejam justificadas, sera 

exclufdo "ex-offcio" do respectivo curso e da Pollcia Militar do Parana. 

§ 2°. Em se tratando de militar estadual, pertencente a Pollcia 

Militar do Parana, que esteja na data de publicaqao do ato de inclusao, 

em gozo de ferias, em licenqa especial ou para tratar de assuntos 

particulares, previstas neste c6digo, estas deverao ser interrompidas, 

mediante pedido formulado por ele, sob pena de perder o direito a 
matrlcula. 

§ 3°. No ato da inclusao, o candidato aprovado em concurso 

publico apresentara declaraqao de bens e valores que constituem seu 

patrimonio e declaraqao quanto ao nao exercfcio de outro cargo, 

emprego ou funqao publica. 

§ 4°. Nao podera ser inclufdo na Polfcia Militar candidato 

habilitado em concurso publico, ocupante de outro cargo ou funqao 

publicos, emprego publico, bern como aquele qLie exerce atividade 

remunerada na iniciativa privada incompatfvel com o exercfcio da 

futura funqao policial-militar. 

Art. 38. Exercfcio e o efetivo desempenho das atribuiq6es 

inerentes ao cargo de policial-militar, que inicia-se pelo curso de 

formaqao especffico. 

§ 1 o. 0 candidato habilitado em concurso publico e regularmente 

inclufdo na Polfcia Militar do Parana, que nao se apresentar na 

Unidade designada para o inlcio do respectivo curso de formaqao ou 

de adaptaqao, na data estabelecida, salvo motivo de forqa maior 

plenamente comprovado, sera exclufdo "ex-oficio". 

§ 2°. A exclusao a que se ref ere o paragrafo anterior sera 

realizada pelo Comandante-Geral, mediante proposta do Chefe, 

Comandante ou Diretor da Unidade ou entidade para onde for 

designado o militar estadual para frequentar o curso de formaqao. 

Art. 39. Os militares estaduais cumprirao jornada de trabalho 

fixada em razao das atribuiq6es pertinentes aos respectivos cargos, 

das escalas de serviqos afetas a cada funqao ou encargo exercido, 
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bern como as previstas nos regulamentos dos estabelecimentos de . 
ensinos e das unidades aonde servirem. 

Se~ao 11 

Do Estagio Probat6rio 

Art. 40. Ao completar o curso de forma9ao com aproveitamento, 

o militar estadual ficara sujeito a estagio probat6rio, durante o qual a 

sua aptidao e capacidade serao objeto de avalia9ao para o 

desempenho do cargo, observados os seguinte fatores: 

I - assiduidade; 

II - disciplina; 

Ill- capacidade de iniciativa; 

IV- produtividade; 

V - dedica9ao ao trabalho; 

VI - idoneidade moral; 

VII - responsabilidade; 

VIII- capacidade tecnica; e, 

IX - eficiencia. 

§ 1°. 0 estagio probat6rio e parte integrante do processo seletivo 

de ingresso na Polfcia Militar do Parana. 

§ 2°. 0 estagio probat6rio, devido a natureza e especificidade de 

cada forma de ingresso na Polfcia Militar do Parana, tera a seguinte 

dura9ao: 

a) dois anos de efetivo servi9o para Soldado de Segunda Classe; 

e, 

b) urn anode efetivo servi9o para Aspirante-a-Oficial. 

§ 3°. Dois meses antes de findo o perfodo do estagio probat6rio, 

sera submetida a homologa9ao do Comandante-Geral a avalia9ao do 
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desempenho do militar estadual, realizada de acordo com 0 que 

regular o edital do concurso, sem prejufzo da continuidade de 

apuragao dos fatores enumerados nos incisos I a IX deste artigo. 

§ 4°. 0 militar estadual reprovado no estagio probat6rio sera 

exclufdo "ex-offcio" da Polfcia Militar do Parana ou, se estavel sera 

reconduzido ao posto ou graduagao anteriormente ocupado, 

observado o disposto nesta lei. 

§ 5°. 0 militar estadual em estagio probat6rio podera exercer 

quaisquer fungoes ou encargos afetos ao seu grau hierarquico e 

especializagao. 

§ 6°. Ao militar estadual em estagio probat6rio somente poderao 

ser concedidas as licengas previstas nos artigos 124 e 125, paragrafo 

unico, alfneas "a" e "c", desta lei, bern como afastamento para 

participar de curso de formagao ou de adaptagao decorrente de 

aprovagao em concurso para outro cargo na Polfcia Militar do Parana. 

§ 7°. 0 estagio probat6rio ficara suspenso durante as licengas e 

os afastamentos previstos nos artigos 124 e 125, paragrafo unlco, 

alfneas "a" e "c", desta lei, bern como na hip6tese de participagao em 

curso de formagao, e sera retomado a partir do termino do 

impedimenta. 

§ 8°. Os militares estaduais ja pertencentes a Polfcia Militar do 

Parana, com estabilidade assegurada ou nao, ao conclufrem novo 

curso de formagao, ficam sujeitos as normas do estagio probat6rio 

previstas neste artigo, alem do que dispuser o edital do concurso. 

§ 9°. Os Aspirantes-a-Oficial somente poderao ser promovidos 

aos postos iniciais de cada quadro, ap6s completarem com 

· aproveitamento o estagio probat6rio. 

§ 10°. Serao, tambem, exclufdos "ex-offcio" da Polfcia Militar do 

Parana os militares estaduais que forem contra-indicados durante o 

estagio probat6rio, ou curso de formagao, pelos seguintes motivos: 
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a) ter praticado ato por si s6 considerado inidoneo; incompatlvel . 
ou contrario a moral, a etica e ao pundonor militar, independentemente 

de classificac;ao de comportamento anterior, que o contra-indique a 

permanecer no estado efe.tivo da Corporac;ao; 

b) que est an do classificado no comportamento insuficiente e 

notificado de que fora dado ultima oportunidade para melhoria de 

comportamento, reincida em falta de qualquer natureza, tornando-se 

inconveniente a disciplina e a permanencia nas fileiras da Polfcia 

Militar do Parana. 

§ 11. Os militares estaduais inclufdos no Curso de Formac;ao de 

Soldados, como Soldados de Segunda Classe, ap6s completarem com 

aproveitamento o estagio probat6rio serao promovidos a Soldados de 

Primeira Classe por ato do Comandante-Geral da Polfcia Militar do 

Parana. 

§ 12. 0 estagio probat6rio sera desenvolvido de acordo com 

regulamento especffico a ser baixado pelo Comandante-Geral da 

Polfcia Militar do Parana, consideradas as disposic;oes desta lei. 

Sec;ao Ill 

Da Estabilidade 

Art. 41. 0 militar estadual inclufdo atraves de concurso publico e 

no exercfcio pleno do cargo adquirira estabilidade ap6s completar, 

com aproveitamento, o respectivo estagio probat6rio. 

Art. 42. 0 militar estadual estavel s6 perdera a graduac;ao, o posto 

ou a patente, bern como a func;ao publica, ·em virtude de sentenc;a judicial 

transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no quallhe 

seja assegurada ampla defesa, na forma da lei. 
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Art. 291. Sera exclufdo "ex-offcio" da Pollcia Militar do Parana o . 

Aspirante-a-Oficial que: 

a) falecer; 

b) for reformado; 

c) desertar; 

d) for reprovado em curso de adapta<;ao ou de forma<;ao; 

e) for reprovado ou contra-indicado em estagio probat6rio; 

f) perder a fun<;ao publica; e 

g) solicitar a exclusao, atendida a exigencia do paragrafo unico do 

artigo 167, deste C6digo; 

Art. 292. Sera exclufdo "ex-offcio" da Pollcia Militar do Parana o 

cadete que: 

a) falecer; 

b) desertar; 

c) for reformado; 

d) solicitar a e~clusao; 

e) for desligado do Curso de Forma<;ao de Oficiais, por ter sido 

reprovado ou por motivos disciplinares, desde que nao seja originario das 

fileiras da Corpora<;ao, caso em que retorna a situa<;ao anterior, desde 

que estavel. 

Paragrafo unico. Ao cadete sera permitida a reprova<;ao apenas uma 

vez durante o Curso de Forma<;ao de Oficiais. 

Art. 293. A pra<;a da Policia Militar do Parana somente podera ser 

exclufda de seu estado efetivo, pelos seguintes motivos: 

a) falecimento; 

b) reforma; 



c) desergao; 

d) exclusao a bern da disciplina; 

e) perda da graduagao ou da fungao publica; 

f) a pedido; e 
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g) reprovagao no Curso de Formagao de Soldados, ou no seu 

respectivo estagio probat6rio. 

§ 1°. A exclusao, na forma determinada neste artigo, sera realizada 

por ato do Comandante-Geral da Polfcia Militar do Parana e sera feita "ex

oficio" nas situag6es previstas nas alfneas "a", "b", "c" e "g". 

§ 2°. Durante a vigencia do estado de defesa ou de sftio ou quando 

a praga for devedora a Fazenda Estadual, podera lhe ser vedada a 

exclusao a pedido. 

Art. 294. Sera exclufda da Corporagao a praga de qualquer 

graduagao, com estabilidade assegurada, que cometer transgressao 

disciplinar que importe na perda da graduagao e da fungao publica, em 

virtude de sentenga judicial transitada em julgado ou de decisao 

administrativa motivada atraves de Conselho de Disciplina. 

Paragrafo unico. 0 Aspirante-a-Oficial e as demais pragas sem 

estabilidade assegurada, durante o perfodo de curso de formagao, de 

adaptagao ou de estagio probat6rio, poderao ser exclufdos do estado 

efetivo da Corporagao, independente de processo administrative na 

modalidade de Conselho de Disciplina ou de sentenga judicial transitada 

em julgado, conforme disp6e esta lei. 

Art. 2°. Ficam acrescidas as alineas "u" e "v", ao artigo 112, da Lei

PR n.0 1943, de 23 de Junho de 1954 (C6digo da Policia Militar do Parana). 

Art. 112 .... 
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u) possuir cedula de identidade militar, valida em todo 0 territ6rio 

nacional, expedida pelo Comandante-Geral. 

v) acesso livre em locais abertos ao publico, mesmo em trajes civis, 

quando em objeto de servigo, desde que devidamente identificado como 

autoridade policial militar. 

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publica~ao, revogadas 

as disposi~oes em contn1rio. 

PALACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, PR, em _1_12005. 

********************************************** 

JUSTIFICATIV AS 

Com a promulga~ao das Emendas Constitucionais n.0 18/98 e 20/98, a 
reda~ao do Art. 42, da CF, foi alterada, ficando claro e objetivo, sob o ponto de vista 
constitucional, que as materias relativas ao ingresso, portanto inclusao na Policia Militar 
do Parana, deverao ser tratadas por lei estadual especifica. 

0 § r, do Art. 42, da CF, remete o assunto ao inciso X,§ 3°, do Art. 142, da 
CF, o qual diz que: 

a lei dispora sobre o ingresso nas Forc;as Armadas, os limites de idade, a estabilidade e 
outras condi¢es de transferencia do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a . 
remunerac;ao, as prerrogativas e outras situac;oes especiais dos militares, consideradas as 
peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por forc;a de compromissos 
internacionais e de guerra. 

Transportando o disposto acima, para a realidade estadual, verifica-se que as 
materias ali contidas, relativas a Policia Militar, deverao ser objeto de lei estadual 
especifica. Nota-se que estas materias sao de natureza estatutaria, porque dizem respeito 
ao militar estadual. A exemplo de outras Corpora~oes, a nivel de estado, a materia foi 
objeto, inclusive, de lei complementar. 

No nosso caso, a lei que regula essa questao e o C6digo da PMPR. 
0 nosso Codigo- Lei-PR n.o 1943/54, ja bastante superado em alguns pontos, 

trata de todas estas questoes e especialmente do ingresso na carreira policial militar. 
Ao tratar do ingresso, o C6digo assim dispoe: 

Art. 19. Os diferentes postos da hierarquia da Corporac;ao sao acessiveis a todos os seus 
componentes, observadas as condic;oes previstas no presente C6digo e nos regulamentos 
em vigor. 
Art. 20. 0 ingresso na Corporac;ao dar-se-a: 
a) como oficial nao combatente; 



b) como soldado; e 
c) como aluno do Curso de Forma<;ao de Oftciais Combatentes6. 
Art. 21. Sao condi<;oes para o ingresso: 
I - como oftcial nao combatente: 
aprova<;ao em concurso; 
II- como soldado:? 
a) ser brasileiro nato; 
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b) ser reservista do Exercito, da Marinha de Guerra ou da Aeronfmtica Nacional, ou ser 
portador de autoriza<;ao do Comando da Regiao; 
c) ser alfabetizado; 
d) ter comprovada moralidade; 
e) ter capacidade fisica comprovada pelo Servi<;o de Saude da Corpora<;ao; e 
f) ter no maximo 30 anos de idade. a 
Ill - como aluno do CFO: 
a respectiva matricula, na forma do regulamento proprio. 
Art. 22. 0 ingresso nos quadros de oftciais das armas e dos servi<;os s6 e permitido nos 
postos inicias das respectivas escalas hierarquicas.9 

Conforme se pode facilmente concluir, nem todas as disposi«;oes, requisitos e 
demais condi«;oes necessarias ao ingresso e inclusao, sob o ponto de vista constitucional e 
contemporaneo, estao contempladas pela atuallei. 

Outro fator que merece destaque e a questao da estabilidade e do estagio 
probatorio. Estas duas questao estao tratadas de forma muito controvertida, pois da 
fonna como a lei disp5e, a partir do ato de inclusao, por nao ser prevista a exigencia de 
estagio probatorio, o militar estadual se torna estavel. Nessa condi«;ao so podera perder 
a gradua«;ao, posto ou patente, bern como a fun«;ao publica, por senten«,;ajudicial com 
trarisito julgado ou mediante processo administrativo disciplinar, aonde lhe . seja 
assegurada a ampla defesa. 

Com a efetiva«;ao deste projeto, procura-se solucionar todas as questoes 
relativas aos ingresso na Policia Militar, sob a 6tica constitucional vigente. 

*************************************************** 

6 V. Art. go do Decreto-Lei no 667f6g 
7 0 recrutamento de pra<;as para as PPMM obedecera ao voluntariado, de acordo com a legisla<;ao 

propria de cada Unidade da Federa<;ao, respeitadas as prescri<;6es da Lei do Servi<;o Militar e seu 
regulamento. (Artigo 11, do Decreto-Lei n° 667/6g) 

8 A Diretriz do Comando-Geral de 28 Abr 72, estabeleceu a idade maxima de 25 anos e outros 
requisites para ingresso na Corpora<;ao, alem dos mencionados no presente C6digo. 0 Boletim 
Geral n° 210, de 07 Nov 75, elevou o limite de idade para no maximo 30 anos. 

9 V. Art go do Decreto-Lei n° 667/6g e art. 67 da Lei no 5.g44f6g 


