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RESUMO 

Programa de Formação Continuada dos Atendentes de Emergência: Uma Proposta 

em Construção 

Thiago dos Reis Siqueira 

Esta dissertação tem como pressuposto a importância e essencialidade das tarefas 

exercidas pelos atendentes de emergência policial do Centro de Operações da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo (COPOM/SP). A pesquisa tem como objetivo 

geral analisar a proposta de currículo da formação inicial dos atendentes de 

emergência policial, construindo indicativos paradigmáticos para uma formação 

continuada que considere a história de vida do profissional e princípios como: 

integralidade, dialogicidade, criticidade, pluralidade e amplo respeito à dignidade da 

pessoa humana. Este estudo visa contribuir para a melhoria da atuação profissional 

do atendente de emergência do COPOM/SP por meio da construção de 

conhecimentos e proposição de estratégias que viabilizem a reconcepção dos 

processos formativos em prol de uma efetiva mudança de comportamentos. Os 

fundamentos teóricos foram sistematizados por meio de pesquisa bibliográfica tendo 

como principais referências autores como: Kant (2007), Adorno (2012), Apple (2006), 

Sacristán (1999), Freire (1996), Schön (2000), Imbernón (2010), Weisz (2009), 

Garcia (1999), Feldmann (2009), Vasconcellos (2004), Silveira (2013). A 

investigação realizada é de abordagem qualitativa com utilização da análise 

documental. Dentre os principais resultados dos dados analisados destaca-se a 

compreensão crítica da realidade da formação dos atendentes de emergência 

policial do COPOM/SP e, em extensão, a percepção de requisitos necessários em 

relação à formação continuada abrangendo também os formadores. Quanto ao 

processo de formação cabe enfatizar seu sentido colaborativo de respeito mútuo, 

tendo como referência o significado e importância social do atendimento de 

emergência, de modo a preservar a dignidade humana, sua pluralidade e o 

compartilhamento de experiências entre os profissionais. Os resultados das análises 

poderão se constituir em referência para redefinição dos procedimentos adotados 

pelos Centros de Emergência, do Estado de São Paulo ou de centrais de polícia que 

realizam atendimentos de ocorrências policiais. 

 

 

Palavras-chave: Polícia Militar. Atendimento de Emergência. Formação Continuada. 

Dignidade Humana. 

 

 



 

 

Abstract 

 

Continued Emergency Career Training Program: A Proposal Under Construction 

 

Thiago dos Reis Siqueira 

 

This dissertation is based on the importance and significance of the tasks carried out 

by the emergency police officers of the Military Police of São Paulo State Operations 

Center (COPOM / SP). The general purpose of the research is to analyze the 

curriculum proposal for the initial training of the emergency police officers, 

constructing paradigmatic codes for a continuous formation that considers the 

professional’s background and principles such as: integrity, dialogue, criticality, 

plurality and great respect for the dignity of the human person. This study aims to 

contribute to the improvement of the professional performance of the emergency 

attendants of COPOM / SP through the construction of knowledge and proposition of 

strategies that enable the reconception of training processes that allow effective 

behavioral changes. The theoretical foundations were systematized through a 

bibliographical research which main references are: Kant (2007), Adorno (2012), 

Apple (2006), Sacristán (1999), Freire (1996), Schön ), Weisz (2009), Garcia (1999), 

Feldmann (2009), Vasconcellos (2004), Silveira (2013). The research carried out is of 

a qualitative approach using documentary analysis. Among the main results of the 

analyzed data the critical understanding of the reality of the police emergency 

attendants of the COPOM / SP training stands out and, in extension, the perception 

of necessary requirements in relation to the continuous training, also covering the 

trainers. Regarding the training process, it is important to emphasize their 

collaborative sense of mutual respect, bearing in mind the meaning and social 

importance of emergency care, in order to preserve human dignity, its plurality and 

the sharing of experiences among professionals. The results of the analysis may be 

used as a reference for the redefinition of the procedures adopted by the Emergency 

Centers of the State of São Paulo or police stations that attend police incidents. 

 

 

Keywords: Military Police. Emergency Call. Continuing Education. Human 

dignity. 
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 INTRODUÇÃO 

 

A premissa que norteia o presente estudo é de que a formação do atendente 

de emergência da Polícia Militar de São Paulo e do seu formador deve ser contínua 

e sistematicamente organizada de modo a propiciar excelência do serviço prestado 

pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM/SP) aos solicitantes do serviço 

telefônico “190”. 

O COPOM/SP compõe a estrutura das Polícias Militares dos Estados, 

responsável pelo liame entre o cidadão que está em situação emergencial e o 

policial militar que, pragmaticamente, irá atender a este chamado. Na prática, este 

procedimento ocorre quando o COPOM/SP recebe a solicitação (geralmente via fone 

por meio do número “190”) e encaminha uma viatura policial para o atendimento da 

ocorrência.   

O cenário de análise desta pesquisa ficou adstrito ao COPOM da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo (PMESP), mais especificiamente o Centro de 

Operações responsável pela capital do Estado que, por ser o maior da América 

Latina, também possui os maiores problemas e desafios a serem tratados. Por isso 

mesmo, é possível afiançar que, respeitada as peculiaridades de cada região, as 

reflexões que serão aqui apresentadas, ancoradas no referencial teórico 

selecionado, extrapolam o lócus definido, constituindo-se em parâmetro para outros 

Centros de Emergências.  

As análises decorrentes da problemática descrita têm como pressuposto que 

o profissional com formação significativa e contínua poderá reduzir falhas no 

atendimento de emergência e, adicionalmente, maximizar o tempo-resposta da 

PMESP, o que, em última instância, garantirá a salvaguarda de vidas bem como o 

patrimônio das pessoas.  

Dados estatísticos sobre a demanda desse serviço demonstram a dimensão 

da importância em prover o sistema de melhorias, não só de equipamentos, mas, 

principalmente garantir a excelência no atendimento. Resultados já mensurados 

apontam que, somente no primeiro semestre de 2014, o COPOM/SP da capital do 

Estado de São Paulo recebeu em média 35.220 ligações por dia1, sendo que 23% 

foram encaminhadas para viaturas policiais; 7,5% eram trotes e 69,5% constituíram-

------------------------- 
1
Fonte “Solidus e-cair” que é a ferramenta de controle qualiquantitativo das ligações destinadas ao 

COPOM/SP. Disponível na apostila da empresa Astra, desenvolvedora do Programa. 
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se em ocorrências resolvidas pelo COPOM/SP sem necessidade do deslocamento 

de viatura policial. 

Desses dados estatísticos pode-se perceber duas constatações importantes: 

o número de trotes ainda é muito elevado, pois representam cerca de 80.000 por 

mês, somente na capital do Estado de São Paulo. A outra constatação e a mais 

relevante, sobretuto para o presente trabalho é a de que para grande parte das 

chamadas de emergência, o contato com o COPOM/SP tornou-se o único entre o 

cidadão e a PMESP, pois nem sempre a viatura policial é empenhada para 

atendimento até o local da solicitação (69,5% dos casos), o que reforça a 

importância de se pesquisar e aprimorar a formação dos profissionais da Polícia 

Militar que prestam esse primordial serviço. 

É cediço que passar trote é ilegal, inclusive configura crime tipificado no artigo 

340 do Código Penal Brasileiro, com pena de detenção de um a seis meses ou 

multa. Entretanto, a captura desse infrator não é tão simples, pois em que pese a 

possibilidade de se determinar o local do trote, nem sempre há recursos disponíveis 

para o deslocamento até esse local. Até mesmo porque há escassez de efetivo e 

viaturas para atender as ocorrências verdadeiras, quiça a disponibilização desses 

parcos recursos para identificar pessoas que passam trote. 

Diante disso, outras ações vêm sendo realizadas pela PMESP no sentido de 

minimizar a ocorrência de trotes, das quais se destacam as instruções aos 

atendentes por meio de múltiplos questionamentos a fim de detectar eventual trote 

e, sobretudo, a recente campanha publicitária realizada nas linhas do metrô, no 

programa “TV Minuto” produzida pelo COPOM/SP com o condão de conscientizar a 

população quanto ao correto uso do telefone 190 e as especificidades de atuação 

dos diversos órgãos públicos. 

Os casos em que as equipes policiais foram acionadas (cerca de 23% das 

chamadas) correspondem a ocorrências de maior gravidade, nas quais os bens 

jurídicos mais importantes estão em risco, sobretudo a vida, liberdade, integridade 

física, privacidade e patrimônio dos cidadãos, o que também exige do COPOM/SP 

um atendimento preciso e célere, pois, como dito, é o elo entre a vítima em situação 

de risco e o policial militar que irá salvá-la.  

O trabalho do COPOM/SP é muito complexo, pois lida com situações de 

maior fragilidade das pessoas, uma vez que boa parte dos solicitantes somente 

aciona o telefone “190” nos casos de extrema necessidade. Para esse atendimento, 
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não basta um mero conhecimento técnico de ferramentas informatizadas para um 

simples cadastro de ocorrência, tal como ocorre em um call center comum. Torna-se 

necessário estabelecer uma empatia psicológica entre o atendente de emergência e 

o solicitante, que permita àquele perceber as nuances de cada ocorrência, além de 

trazer o conforto humanista necessário diante de experiências traumáticas para o 

cidadão. 

Para se atingir a excelência nesse essencial serviço público, é primordial que 

o estudo do conteúdo curricular desta formação profissional seja acompanhado de 

uma nova proposta de currículo que melhore a qualidade da formação e, por 

consequência, do serviço prestado pelo COPOM/SP a sociedade paulista.  

A proposta curricular alternativa da formação inicial do policial deve ser 

continuada e pautada na sua prática profissional, promovendo reflexões de caráter 

participativo e dialógico com seus formadores.  

Tendo em vista a natureza e importância dessa nova proposta curricular para 

a formação, não só do atendente de emergência, mas também do seu formador, 

justifica-se que a presente dissertação se proponha a discutir como os institutos da 

formação continuada podem ser aplicados à formação desses profissionais e como 

esse conjunto de mudanças pode encejar na melhoria da qualidade deste serviço.  

Dada a premência da necessidade de repensar a formação do atendente de 

emergência reforça-se o problema que impulsiona esta pesquisa: a falta de uma 

formação continuada aos atendentes de emergência, considerando-se a 

desatualização desses profissionais frente as exigências de um atendimento de 

excelência requerido pela sociedade.  

A justificativa da investigação proposta está na necessidade de se promover 

um serviço público de alto rigor de qualidade, sobretudo por se tratar de uma das 

funções mais vitais para a convivência social, pois a garantia da prevenção de 

crimes exige que a prática policial responda às necessidades de todos os cidadãos. 

Essa atuação de excelência somente ocorrerá se o profissional ao atender à vítima 

tiver competência técnica e humanista para promover um trabalho de qualidade e 

com agilidade. 

À essas reflexões acrescenta-se que outra consequência imediata da melhora 

no atendimento do COPOM/SP é a significativa redução da fila de espera. Isso 

diminuirá o tempo-resposta da PMESP entre a recepção e a assistência 
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propriamente dita às ocorrências de emergência, o que certamente deixará o 

indivíduo mais tranquilo e seguro diante da situação de pânico e medo.  

A realização deste trabalho tem como desafio apresentar indicadores que 

subsidiem a delimitação de uma base curricular da formação inicial e continuada dos 

atendentes de emergência tendo em vista um melhor desempenho profissional 

desses policiais militares, com redução de erros no desempenho de suas atividades, 

melhor aproveitamento dos recursos disponibilizados, maior segurança e 

acertividade no contato com o público, além de qualificar o acolhimento ao 

solicitante, em respeito à sua dignidade humana. 

As reflexões expostas justificam a delimitação do objetivo geral do presente 

trabalho: análisar a formação inicial do atendente de emergências policiais, quanto à 

sua concepção curricular tendo como premissa a apresentação de indicativos 

curriculares que comportem estratégias didático-pedagógicas importantes, além de 

propor indicadores de uma nova proposta e sistemática no processo ensino-

aprendizagem, voltada para a formação continuada desses profissionais.  

Os objetivos específicos propostos permitem visualizar as ações que se 

fizeram necessárias ao alcance da finalidade mais ampla da pesquisa, conforme 

explicitada no objetivo geral: 

a) caracterizar as competências do Centro de Operações da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo, demonstrando a variedade, complexidade e as atividades que 

lhes competem; 

b) identificar as funções do atendente de emergência e do formador do 

COPOM/SP, explicitando o processo de formação desses profissionais; 

c) refletir sobre a necessidade da instituição de uma formação continuada 

para o atendente de emergência e para o formador do COPOM/SP, resgatando um 

breve histórico sobre o tema e delineando uma proposta inovadora para a PMESP; 

d) explicitar indicadores de um novo paradigma curricular que integre 

metodologias de ensino voltadas à maximização da qualidade da formação inicial e 

continuada do atendente de emergência e do formador do COPOM/SP. 

 

Vivências e Experiências do Pesquisador  

 

Demarcar experiências relevantes da trajetória acadêmica e profissional do 

pesquisador é de fundamental importância para demonstrar seu envolvimento com a 
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escolha e desenvolvimento do trabalho de investigação. O relato a seguir comporta 

assim a distinção estabelecida por Benjamin (1994 apud CASALI, 2015) entre 

vivência e experiência, na medida em que a experiência é o compartilhável, ao 

passo que a vivência é o indizível do sujeito.  

Dar visibilidade a essa trajetória permite revelar como foi meu encontro com o 

tema da pesquisa. Este exercício traduz experiências, extraídas de situações vividas 

no âmbito pessoal, da formação acadêmica e da carreria militar que tem como 

característica singular a junção indissociável das mesmas.  

Essa realidade se pauta na peculiaridade do trabalho do policial militar que 

requer disponibilidade em tempo integral para desempenho das suas funções. Não 

se trata de mera faculdade e sim obrigatoriedade, pois ao se deparar com uma ação 

delituosa, mesmo estando de folga e em trajes civis, o policial militar deve fazer 

cessar a prática ilícita. Isso faz com que o policial militar nunca se afaste de sua 

função pública, não podendo justificar eventual omissão diante de um crime pelo fato 

de não estar de serviço.  

Escolhi a carreira militar lá se vão quinze anos, sendo que, em meados de 

2012, a formação do atendente de emergência passou a ser um desafio para minha 

prática profissional, no momento em que fui servir no COPOM/SP da cidade de São 

Paulo, como Chefe da Seção de Treinamento e Qualidade (STQ). 

Minha formação militar remonta o ano de 2001 quando ingressei na Escola de 

Sargentos das Armas, no Exército Brasileiro, instituição que servi até o ano de 2003, 

no extinto e saudoso 4º Batalhão de Infantaria Blindada (4º BIB).  

A formação militar é caracterizada por suas diversas singularidades o que a 

torna única e, dentre elas, está a possibilidade do exercício da docência. Nos cursos 

de formação militar, os professores são, na grande maioria, militares de carreira, 

voluntários ou “escalados” para o exercício dessa missão. Comigo não foi diferente e 

minha primeira atuação, foi na formação dos conscritos2, como professor em 

disciplinas sobre técnicas militares e elementos éticos e morais.  

Em decorrência de avaliações positivas do meu desempenho nesse trabalho 

de formação, no ano de 2002, fui requisitado para assumir a coordenação de um 

------------------------- 
2
 Entende-se por “Conscritos” todos os cidadãos convocados para prestarem o serviço militar 

obrigatório. 
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curso, com a “missão” de elaborar e implementar a formação de Cabos3 do 4º BIB. 

Foi uma experiência muito proveitosa, pois me aproximou mais uma vez da área da 

Educação e me vi obrigado a estreitar laços com Universidades da região do 

município de Osasco/SP, na busca de conhecimentos sobre organização, 

planejamento e coordenação de um curso de formação. 

Em 2003 deixei o Exército Brasileiro para ingressar na Polícia Militar do 

Estado de São Paulo (PMESP), mais especificamente no Curso de Formação de 

Oficiais, realizado na Academia de Policia Militar do Barro Branco (APMBB). Após 

quatro anos de intenso estudo em período integral, sendo dois deles em regime de 

internato, concluí a graduação superior em Ciências Policiais de Segurança e Ordem 

Pública e fui promovido ao cargo de Aspirante à Oficial. 

Nos anos seguintes atuei na atividade operacional de policiamento ostensivo 

e na área de Inteligência Policial4. Como a atividade de professor nunca se afastou 

da minha prática, busquei em todos os momentos possíveis inserir instruções e 

orientações de caráter formativo nos trabalhos realizados junto aos meus 

subordinados. Na atividade operacional, antes do início de cada serviço, destinava 

um período para essa importante tarefa, que se pautava em um detalhado 

planejamento. Portanto, pesquisava temas de interesse dos policiais atrelados a 

região de atuação e elaborava um plano de estudos, o que surtiu resultados 

bastante profícuos na qualificação de desempenho.  

Na atividade de Inteligência Policial, chefiei a seção especializada no assunto 

na região norte da cidade de São Paulo, onde institui também uma proposta de 

formação continuada na área de informações policiais. Esta formação era planejada 

como processo temático e continuado realizado em encontros com todos os policiais 

atuantes na área com periodicidade mensal. Essa ação teve um sentido inovador 

por impactar fortemente na melhoria da qualidade do serviço prestado pelos meus 

subordinados hierárquicos na região em que atuavam. 

No final de 2010, já promovido ao posto de 1º Tenente PM5, tive a honra de 

ser convidado para servir na APMBB, local onde são formados todos os Oficiais da 

PMESP, que são os dirigentes da Instituição, e onde convivi por quatro anos. Foi 

------------------------- 
3
 “Cabo” refere-se a uma das graduações dentro da estrutura hieráriquica militar. Será detalhada no 

Capítulo 2 
4
 Compreende o conjunto de ações especializadas na identificação, acompanhamento e avaliação de 

ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança Pública.  
5
 Constitui-se em um posto dentro da estrutura hieráriquica militar. Será detalhada no Capítulo 2.  
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uma experiência muito enriquecedora para minha prática profissional, por participar 

da formação dos futuros Comandantes da Instiuição, não só em assuntos técnicos, 

que são, indubitavelmente, essenciais para qualquer atividade profissional, mas, 

sobretudo, por cuidar do sentido ético e moral dos cadetes. Neste contexto, mais 

uma vez pude vivenciar a coexistência da prática docente com a prática policial. 

Atuei como Comandante de Pelotão6 e acompanhava diuturnamente o perfil e 

o desempenho desses jovens alunos-oficiais, tanto em atividades cotidianas, quanto 

em momentos de extremo estresse, sempre com a missão de educar os futuros 

Oficiais que deveriam estar preparados para entender os mais severos problemas 

sociais. A essa formação extremamente necessária, devido a minha formação em 

Direito, inseria nas aulas ministradas aos cadetes estudos sobre assuntos jurídicos.  

Um dos objetivos da minha atuação era demonstrar, reiteradas vezes, os 

pressupostos morais que devem nortear a carreira policial militar e que são 

inexoráveis para a Instituição. Essa atividade torna-se cada vez mais difícil, frente à 

verdadeira crise de valores vigente em nossa sociedade e que, inevitavelmente, 

impacta na formação militar, afinal, os cadetes recém-ingressos na APMBB são 

frutos dessa sociedade tão carente de referências morais.  

Nesse contexto, cabe ao Comandante de Pelotão resgatar valores que, 

infelizmente, estão esquecidos na sociedade moderna e sedimentá-los, de forma 

incisiva, na formação militar, tais como honra, moral, honestidade, probidade, 

respeito ao próximo, dentre outros. Entendemos que esse processo se consolida 

somente com intenso investimento na educação desses profissionais.  

Os relatos compartilhados das experiências vivenciadas nesse período 

colocam em destaque a oportunidade de conhecer mais proximamente a 

administração e organização de um curso superior, programado na própria APMBB, 

o que permitiu o reconhecido enriquecimento das aprendizagens desenvolvidas. 

No ano de 2012, tal como dito, fui convidado para outro desafio profissional 

que, mais uma vez, me aproximou da área educacional. Assumi a chefia da Seção 

de Treinamento e Qualidade do COPOM/SP, momento em que tive íntimo contato 

com a formação inicial dos atendentes de emergência do COPOM/SP, profissionais 

que realizam o essencial serviço público de assegurar a tranquilidade e segurança 

da sociedade paulista. Após me inteirar das rotinas administrativas da seção, passei 

------------------------- 
6
 Trata-se de espécie de unidade militar comandada por Oficial.  
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a me dedicar à observação das aulas do curso de formação inicial dos atendentes 

de emergência.  

Essa atividade permitiu perceber que a docência era realizada com extrema 

dedicação por profissionais altamente especializados e experientes em cada um dos 

segmentos participantes. Entretanto, pude indentificar que o currículo, de concepção 

tecnicista, era segmentado em disciplinas, cuja didática era predominantemente 

expositiva e com interação reduzida entre alunos. Além disso, inexistia uma grade 

curricular com assuntos preestabelecidos, ficando a cargo de cada professor o 

planejamento de sua matéria. 

Percebi também que inexistia continuidade dessa formação inicial após a 

conclusão do curso, limitando-se a pontuais preleções de poucos minutos antes do 

início do serviço, as quais ocorriam de maneira coletiva e na maioria das vezes, 

limitadas a destacar não-conformidades ocorridas. Esses escassos momentos ainda 

incluiam a transmissão das atualizações administrativas atinentes as rotinas de 

trabalho. 

Mesmo sem qualquer base conceitual que sustentasse essa ideia e, quase 

que intuitivamente, já acreditava que a formação continuada desses profissionais 

permitiria uma melhor qualificação do seu desempenho profissional. Essa percepção 

decorre da constatação de que, com base em conhecimentos acadêmicos e 

científicos, podemos admitir que os processos de formação de militares precisam ser 

devidamente estudados tendo em vista a melhoria da qualidade de serviços como o 

Atendimento de Emergência “190”. 

Ainda em 2012, participei de um projeto piloto que mais uma vez me 

aproximou da prática educacional e, além disso, reforçou minha percepção da 

essencialidade do acesso ao serviço policial, justamente na medida em que percebi 

o quão difícil é a vida daqueles que ficam a margem desse relevante serviço público. 

Este projeto constituiu-se na instituição do Programa de Inserção da Comunidade 

Surda e sua integração ao atendimento do serviço de Atendimento de Emergência, o 

que ampliou ainda mais meu horizonte sobre a importância do serviço ao incluir essa 

especificidade de atendimento. 

Nesse momento da minha vida profissional, percebi que aqueles que ficam 

alheios ao acesso do serviço policial sofrem enormemente por não poderem garantir 

sua segurança, mesmo estando em uma situação de extremo perigo. Pude constatar 
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também o quanto uma formação profissional diferenciada pode colaborar para que 

essas barreiras sejam transpostas.  

À época, havia sido desenvolvida pelo setor técnico da PMESP, uma 

ferramenta tecnológica que permitia o envio de mensagens escritas ao serviço de 

emergência, entretanto essa inovação gerava a necessidade de uma formação 

específica do atendente para domínio das diversas peculiaridades dessa realidade 

que o colocava no contato com o solicitante surdo. Diante dessa realidade, busquei 

parceria junto a Associação de Surdos de São Paulo e, conjuntamente, foi 

desenvolvido um curso técnico de Libras, voltado para atender essa carência.  

Esse hercúleo trabalho foi um verdadeiro sucesso e trouxe significativos 

reflexos para garantir o acesso do serviço policial a todos indistintamente, além de 

reforçar a importância de se investir na formação profissional do atendente de 

emergência, bem como na certeza da premência da continuidade dessa formação. 

O contexto delineado anteriormente propiciou a vivência de paradigmas que 

norteiam a formação de formadores o que motivou meu ingresso no Mestrado do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), integrando a Linha de Pesquisa 

“Currículo, Conhecimento e Cultura”, sob o beneplácito da professora-doutora Nadia 

Dumara Ruiz Silveira. Nesse reconhecido espaço acadêmico busco qualificar 

minhas ações, viver novas experiências e realizar estudos complementares tendo 

em vista a reformulação curricular da formação do atendente de emergência, o 

engrandecimento da atuação do professor do atendente e a reconcepção da 

formação continuada destes profissionais.  

Os conhecimentos e reflexões desenvolvidos no Mestrado propiciaram novas 

aprendizagens que nortearam a busca de novos conhecimentos sobre a formação 

continuada para os profissionais do COPOM/SP. Esses profissionais, não raras 

vezes, se empenham em melhorar suas práticas por conta própria ou nas preleções 

iniciais que, neste caso, limitam-se a uma parca atualização sobre ferramentas 

tecnológicas, sem integrar um programa de formação permanente, condizente com 

as necessidades do exercício das suas funções. Nesse contexto, percebe-se que a 

formação do atendente de emergência deve ser ressignificada de modo a garantir 

melhores condições para o seu desenvolvimento profissional. 

Atualmente há uma constante preocupação com a aquisição de novas 

tecnologias para facilitar e agilizar o trabalho dos Centros de Emergência, 
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entretanto, isso por si só não basta; é imperioso investir no patrimônio humano que 

lida com essa tecnologia, tal como aponta Lück:  

 

De pouco adiantam a melhoria do currículo formal, a introdução de 
métodos e técnicas inovadoras, por exemplo, caso os mesmos não 
sejam acompanhados de um esforço e capacitação dos dirigentes 
nesses processos (2000, p. 29).  

 

Caminho Metodológico 

 

A explicitação da metodologia aplicada em um trabalho científico tem especial 

importância, na medida em que, como destaca Franco (2008), a pesquisa tem o 

condão de organizar a reflexão, correlacionando o trabalho teórico com a prática a 

que ele se destina. E o faz, justamente pela sua cientificidade, senão vejamos: “[...] 

compreender as mediações que permitiram a construção dos saberes construídos 

em processo” (FRANCO, 2008, p. 49). 

Esta Dissertação resulta de uma pesquisa que se caracteriza como 

qualitativa, pois contempla análise de diferentes aspectos que não se limitam à 

abordagem meramente quantitativa de dados, mas sim privilegiando o enfoque dos 

significados dos fenômenos percebidos durante o percurso do estudo.  

A pesquisa qualitativa, segundo Chizzoti (2010), atinge o âmbito 

transdisciplinar em uma correlação entre ciências humanas e sociais, permitindo a 

partilha entre os elementos que compõem os objetos de pesquisa e que devem ser 

percebidos pelo pesquisador ao interpretar dados da realidade em estudo e na 

composição do seu texto, tal como sintetiza o supracitado pensador: “[...] o autor 

interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e 

competência científicas, os significados patentes e ocultos do seu objeto de 

pesquisa.” (CHIZZOTI, 2010, p.28). 

Vencida essa parte propedêutica pertinente à caracterização do caminho 

metodológico e, considerando a importância do lócus da pesquisa com todas as 

suas especificidades, é imperioso detalhar os principais aspectos que compõem a 

realidade investigada.  

O cenário desta pesquisa é o Centro de Operações da Polícia Militar do 

Estado de São Paulo - COPOM/SP, que recebe todas as chamadas de emergência 

da cidade de São Paulo por meio do telefone “190” e pelas especificidades do 
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serviço, a formação dos policiais militares que lá atuam ocorre no próprio 

COPOM/SP. Esta pesquisa tem como objeto de estudo o currículo do curso de 

formação desses atendentes de emergência.  

O efetivo total do COPOM/SP é de setecentos e oitenta policiais militares, 

divididos em cinco equipes operacionais e seções administrativas e técnicas. Os 

formadores totalizam vinte e quatro policiais, sendo que dezessete trabalham 

exclusivamente no processo formativo dos atendentes e os demais acumulam outras 

funções administrativas ou operacionais. Percebe-se que há uma aparente carência 

de formadores para garantir a constância na formação dos profissionais do 

COPOM/SP, quando pensamos em formação continuada. Daí a necessidade, deste 

estudo sobre a formação dos atendentes e de seus formadores. 

O COPOM/SP, durante sua evolução histórica, passou de um pequeno grupo 

de policiais que eram acondicionados numa única sala e que recebiam chamados 

somente de outros policiais que estavam nas ruas, para esse enorme efetivo em um 

prédio específico com mais seis andares. Isso reforça a certeza que a demanda pelo 

serviço de emergências é crescente a cada dia, talvez pela correlação com o maior 

nível de estudos das pessoas e maior consciência de seus direitos, que refletem em 

um maior acionamento do serviço de emergências da PMESP. Como o efetivo não 

pode ser constantemente aumentado, a solução é melhorar a formação desses 

profissionais para que o tempo-resposta também diminua, maximizando a qualidade 

deste atendimento. 

Consonante ao cenário exposto esta investigação tem como procedimento 

metodológico a análise documental do projeto pedagógico e das normas que 

regulamentam a formação inicial do atendente de emergência do COPOM/SP, 

procedimento este viabilizador da análise sobre a concepção curricular da formação 

do atendente de emergência.  

A utilização da modalidade de análise documental propiciou estudos sobre 

currículo por meio do projeto pedagógico e demais documentos que regulamentam a 

atual formação inicial do atendente de emergência, com o condão de conhecer e 

identificar a articulação da formação desse profissional com a base conceitual das 

teorias da Educação.  

Os principais textos normativos atinentes a presente pesquisa utilizados para 

realização da análise documental contemplam os seguintes conteúdos: 

procedimentos operacionais padrão, diretrizes e notas de instrução vigentes, 
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conforme nomeados a seguir. É importante esclarecer que o COPOM/SP está 

inserido na estrutura da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que por sua vez 

integra um sistema maior que é a Administração Pública Estadual. Sua missão é a 

de colaborar no provimento de Segurança Pública da sociedade paulista e, para 

tanto, faz uso dos Poderes Instrumentais do Estado para alcançar o fim a que se 

destina. Dentre esses Poderes Instrumentais, destaca-se o Poder Regulamentar, 

que permite normatizar suas atividades, justamente pelas características específicas 

atinentes ao seu trabalho.  

Dada a natureza dos documentos, considerados pertinentes frente aos 

objetivos da pesquisa, foram selecionados para proceder a análise documental: 

Procedimento Operacional Padrão Nº 7.01.01, Diretriz Nº PM3-001/02/02, Diretriz Nº 

PM3-010/02/06, Diretriz Nº PM3-002/02/08, Diretriz Nº PM3-001/02/11 e Nota de 

Instrução Nº CPC-001/763/12.  

A pesquisa bibliográfica propiciou a delimitação do referencial teórico sobre 

currículo e formação continuada, aparato conceitual que se justifica para 

desenvolvimento da temática desta investigação. Inicialmente foi realizada uma 

revisão bibliográfica que pautou a sistematização dos saberes subsidiários das 

análises balisadas pelos objetivos da pesquisa como alicerce de referências que 

indicam, no decorrer dos capítulos, os fundamentos teórico-conceituais pertinentes a 

cada enfoque temático desenvolvido. Esse procedimento permite ao pesquisador 

delimitar o conteúdo que possa subsidiar e fundamentar seu trabalho, tal como 

ensina Laville e Dione: 

 

Nela tenta encontrar essencialmente os saberes e as pesquisas 
relacionadas com sua questão; deles se serve para alimentar seus 
conhecimentos, afinar suas perspectivas teóricas, precisar e objetivar 
seu aparelho conceitual. (1999, p. 119)  

 

Em consonância com o objetivo geral da pesquisa, os estudos realizados 

incorporam os resultados da análise do atual modelo da formação inicial do 

atendente de emergência e o currículo existente, além de refletir sobre indicadores 

de uma proposta inédita de formação continuada para esse profissional, com 

importantes estratégias metodológicas a serem aplicadas durante essas formações.  

A dissertação está estruturada contemplando, além desta Introdução, os 

seguintes componentes organizativos conforme identificados na sequência.  
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O capítulo “Centro de Operações da Polícia Militar – São Paulo” retrata o 

cenário da investigação, destacando as principais funções desenvolvidas pelo 

COPOM/SP que visam fortalecer a função da Segurança Pública e seu papel para 

garantir a paz social. As principais dificuldades e problemas desse serviço e os 

impactos que caracterizam esse convívio social são explicitados para o devido 

entendimento desse Centro.  

O complexo de tarefas executadas pelo atendente de emergência, bem como 

o arcabouço de conhecimentos necessários para tanto, foram detalhados, assim 

como o modelo formativo adotado, com o condão de subsidiar a análise decorrente. 

No capítulo “Formação do Atendente de Emergência” são sistematizados os 

resultados das reflexões sobre o atual modelo formativo e apresentados indicadores 

que colaborem com um novo paradigma curricular para o atendente de emergência, 

tomando como base grandes pensadores e filósofos, dos quais destaco: Kant, 

Adorno, Apple, Sacristán e Freire.  

No capítulo “Formação Continuada e Atendimento Emergencial” é feita 

análise da formação continuada dos profissionais da Educação e as possibilidades 

para sua instituição no COPOM/SP, à luz do referencial teórico sobre o tema, 

fundamentada na base conceitual de autores como: Schön, Imbernón, entre outros. 

As atribuições do formador do COPOM/SP e a importância de se instituir 

estratégias metodológicas para melhorar tanto a formação inicial quanto a 

continuada de todos os profissionais, conta com o respaldo teórico conceitual de 

Weisz, Garcia, Vasconcellos, dentre outros. 

Em “Considerações Finais” encontram-se as principais reflexões construídas 

tendo como referenciais desencadeadores o problema e os objetivos da pesquisa. 

As ponderações apresentadas não significam mera e formal finalização, mas são 

carregadas da intenção de inquietar desdobramentos na perspectiva da permanente 

busca que caracteriza a construção do conhecimento científico. 
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1 CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR – SÃO PAULO        

Para entendermos a importância da formação do atendente de emergência e 

do formador do COPOM/SP é necessário conhecermos as peculiaridades de suas 

atribuições no contexto de trabalho de um Centro de Emergências. 

Nosso recorte para delimitar o “lócus” do objeto investigativo resultou na 

escolha do COPOM da cidade de São Paulo, justamente por ser o maior centro de 

emergências da América Latina, referência para os demais núcleos de comando da 

Polícia Militar. 

Preambularmente, cabe esclarecer, por relevante, que as Polícias Militares 

são órgãos, ou seja, núcleos de competência, inseridos na estrutura da 

Administração Pública dos Estados, voltados para a consecução do serviço de 

Segurança Pública. Para tanto, tem a responsabilidade constitucional, prevista no 

artigo 144 da Constituição Federal de 1988, de “Preservar a Ordem Pública” e 

realizar “Polícia Ostensiva”, atuando, portanto, na prevenção dos delitos. Mas, além 

disso, age na repressão imediata, ou seja, quando a infração penal está ocorrendo, 

o que legitima a existência do COPOM/SP para que as pessoas possam se socorrer 

em momentos de perigo. 

As Polícias Militares possuem estrutura com estética militar, tendo em sua 

composição de pessoal, militares do Estado, com caráter estatutário e com uma 

ordenação hierarquizada, que se subdivide em duas grandes classes: as Praças e 

os Oficiais. As Praças compreendem os seguintes cargos nesta linha hierárquica: 

Soldado, Cabo, 3º Sargento, 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente. Há ainda os 

Alunos Oficiais, também conhecidos como Cadetes e o Aspirante à Oficial, que é 

considerado Praça Especial. Os Oficiais, que possuem ascedência funcional e 

hierárquica sobre todas as Praças, estão dispostos nos seguintes cargos públicos e 

nesta ordem hierárquica: 2º Tenente, 1º Tenente, Capitão, Major, Tenente-Coronel e 

Coronel.   

Vê-se, portanto, que o processo de redemocratização e a Constituição 

Federal de 1988 não afetou a estrutura militar das polícias estaduais, permanecendo 

um viés híbrido, qual seja estética e estrutura funcional militar para o desempenho 

de uma atividade eminentemente civil, que é Segurança Pública, segundo previsão 

legal no Decreto-Lei 667\69.  
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O COPOM/SP recebe solicitações de emergência, não só pelo número 190, 

mas também por meio da Internet para ocorrências definidas como perturbação do 

sossego e por mensagens de texto SMS (Short Message Service), recurso destinado 

à comunidade surda e muda. Imperioso destacar também que para atender ao 

público estrangeiro o COPOM/SP recepciona e trata as solicitações de emergência 

inclusive nos idiomas inglês e espanhol, em todos os turnos de serviço. 

Atualmente temos dois tipos de atendentes de emergência no COPOM/SP: os 

militares, que possuem regime estatutário e, neste caso, somente podem se 

candidatar a uma vaga o policial militar que comprovar experiência profissional de, 

no mínimo, dois anos na atividade operacional. Vale lembrar, neste ponto, que a 

Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) forma seus próprios profissionais 

com três cursos de nível superior, quais sejam, a Escola Superior de Soldados 

(ESSd), com carga horária de 1.963 horas-aula; a Escola Superior de Sargentos 

(ESSgt), com 1.055 horas-aula; e a Academia de Polícia Militar do Barro Branco 

(APMBB) que forma os Bacharéis em Ciências Policiais de Segurança e Ordem 

Pública com carga horária de 5.500 horas-aula. 

Os atentendentes de emergência possuem a graduação de Soldados ou 

Cabos, portanto são primeiramente formados pela ESSd e, como dito, após prática 

profissional de no mínimo dois anos na atividade operacional podem se candidatar a 

uma vaga de atendente de emergência. Esse candidato passa por um processo 

seletivo que analisa o perfil psicológico e cognitivo para o exercício de suas funções 

no COPOM/SP.  

Há ainda os atendentes civis, que possuem regime celetista, por intermédio 

de uma empresa contratada para o recrutamento de profissionais que já tenham 

experiência na área de atendimento ao público por telefone. Estes profissionais civis 

também são formados no COPOM/SP, frente às especificidades peculiares do 

trabalho policial e atuam exclusivamente no atendimento do telefone “190”, 

diferentemente do policial militar que, como veremos, tem uma atuação muito mais 

abrangente dentro da persecução penal, atuando não só no atendimento do telefone 

de emergência, mas também no controle e despacho das viaturas via rede rádio; na 

observação policial militar, no setor de Videomonitoração Policial; como 

compontente do Sistema “Olho de Águia” e nas demais funções técnicas do 

COPOM/SP. Todas essas atividades serão mais bem detalhadas adiante e tem o 

condão de demonstrar a importância da formação desse profissional, que vai muito 
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além de uma mera capacitação técnica e que impacta fortemente na salvaguarda de 

vidas humanas. 

A formação inicial do atendente de emergência se dá com um curso 

específico que o habilita para o exercício das funções de atendimento do telefone 

“190”, do controle e despacho das viaturas operacionais e na observação de 

emergência. Cabe destacar ainda, por sua importância, que no atendimento de 

emergência ainda há a função do Supervisor de Emergência, que obrigatoriamente 

deve ser policial militar com graduação de Sargento ou Subtenente, portanto com 

prévia formação na ESSgt e que, após aprovação no processo seletivo do 

COPOM/SP, participa de um curso formativo de Supervisor de emergência. Há mais 

um curso de formação, este para o exercício da Chefia de Operações, função 

realizada por um Oficial da PMESP, formado na Academia de Polícia Militar do Barro 

Branco (APMBB), no cargo de Capitão ou Tenente, com mais um módulo específico. 

A proposta do novo modelo curricular, bem como da nova dinâmica de 

estratégias metodológicas para essa formação e, sobretudo, a instituição de uma 

formação continuada, colocadas como desafios para este trabalho, são de grande 

relevância para todos os cursos supracitados, dada a natureza dos mesmos e as 

finalidades a que se destinam. 

Denominada como Programa Complementar de Treinamento (PCT) a 

formação inicial abrange elementos importantes para que um policial militar possa 

exercer suas atribuições no COPOM/SP. Vale desde já a ressalva quanto à 

denominação, vez que propomos uma formação ampla e não mera capacitação ou 

treinamento, questões que discutiremos no decorrer do presente trabalho. 

 Após a conclusão do curso inicial, os discentes são encaminhados para as 

Seções de Atendimento, Controle e Videomonitoramento (SACV) do COPOM/SP 

(local que reúne toda a atividade operacional), onde realizarão um estágio 

supervisionado por dois meses, sendo que, ao término, é emitido um relatório 

circunstanciado confeccionado pelo Chefe da SACV, acerca do desempenho do 

policial militar estagiário. 

 Cabe ressaltar que mesmo aprovado no treinamento e submetendo-se à 

provas teóricas e práticas, além de realizar o estágio operacional, o profissional do 

COPOM/SP não conta com um programa continuado de formação, o que acaba 

afastando esse profissional da realidade, vez que a sociedade sempre está em 

constante mudança. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade de que a 
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estrutura do curso de formação dos atendentes de emergência, objeto deste estudo, 

seja minuciosamente analisada. 

Detalharemos a seguir a história do COPOM/SP, sua organização e as 

características da atual formação desses profissionais, para na sequência, 

apresentarmos uma análise dessa formação, sempre com o intuito de melhorar a 

qualidade do serviço policial na sociedade brasileira de modo que sua importância 

seja reconhecida por todos os cidadãos. 

 

1.1. Histórico do COPOM/SP 

 
  

Estudos sobre a origem e histórico do COPOM/SP revelam o interesse de 

importantes pesquisadores na PMESP pela temática. Dentre os trabalhos 

concluídos, enfatizo o da Cabo PM Mirian Fontes Galvão, autora da obra “A História 

do COPOM/SP”, na iminência de ser publicada, a qual não poderia me olvidar de 

destacar, pelo grande sustentáculo dado à síntese histórica exposta nesta 

Dissertação. 

A Polícia Militar do Estado de São Paulo é conhecida por ser a pioneira nas 

inovações acerca da Segurança Pública e, no tocante às telecomunicações de 

emergência, não foi diferente. Tanto que já no século passado iniciou a inserção das 

telecomunicações a serviço da melhoria do desempenho dos policiais, facilitando o 

contato da sociedade com a Instituição. 

O controle das comunicações da PMESP, tanto internamente quanto com a 

sociedade se dá pelo denominado “Centro de Operações da Polícia Militar 

(COPOM/SP)”, originalmente chamado de Controle Operacional (COP), quando já 

tinha por finalidade básica prover o atendimento das solicitações telefônicas (que 

eram poucas e geralmente feitas pelos próprios policiais nas ruas) e o posterior 

empenho de policiais para os atendimentos. A mudança de nome se deveu ao fato 

de o então COP ficar umbilicalmente vinculado ao Comando Geral da PMESP.  

Com o advento de outros Centros de Operações na região metropolitana e no 

interior do Estado, foi sugerida, à época, a alteração do nome COPOM/SP para 

“Central de Comunicações da Capital”, para diferenciar a central que atuava na 

cidade de São Paulo das demais, todavia, esta ideia não prosperou, pois a 



 

 

31 

denominação COPOM/SP já estava incutida na mentalidade da sociedade 

paulistana e dos próprios policiais militares, por isso se manteve. 

Vale a ressalva de que o controle das comunicações nos municípios com 

menor extensão territorial e populacional recebe o nome de “Centro de Atendimento 

e Despacho (CAD)”, bastando possuir como estrutura mínima duas linhas 

telefônicas (para receber as solicitações dos usuários pelo serviço “190” e também 

para os eventuais acionamentos de outros órgãos públicos); uma estação fixa de 

rádio na frequência operacional e, ao menos, um policial militar na função de 

atendente e despachador ao mesmo tempo. 

A história do COPOM/SP, como dito, remonta ao começo do século XX, 

quando o Estado de São Paulo instituiu o sistema de aviso de telégrafo-policial, 

denominado “Gamewell Fire Alarm Telegrapf CO”, que se tratava de aparelho de 

comunicação destinado ao uso exclusivo por policiais e que eram instalados em 

pontos estratégicos da cidade de São Paulo. Basicamente era utilizado quando o 

policial na rua recebia uma solicitação pessoal e necessitava de apoio e registro. 

Percebeu-se que era necessária a criação de uma central para o controle dos 

chamados feitos por esses policiais, portanto em 1910 foi criado o COP, entretanto a 

fundamentação legal somente foi editada em 1935 com o Decreto nº 7.299, de 05 de 

julho, que criou o Departamento de Comunicações e Serviço de Radiopatrulha da 

Secretaria de Segurança Pública. Este órgão era constituído, além da central, por 

dezoito furgões, composto por guarnições multifuncionaias, com investigadores de 

polícia, radiotelegrafistas, guardas-civis e componentes da então Força Pública 

(Instituição que, posteriormente, viria a se chamar Polícia Militar do Estado de São 

Paulo). 

No final da década de 1960, o controle das comunicações, que até então era 

feito diretamente pela Secretaria de Segurança Pública, passa a ser desenvolvido 

pela Força Pública, justamente pelo aumento da demanda. Em 1968 é promulgado o 

Decreto nº 50.300, de 02 de novembro, que transferiu o planejamento e execução do 

serviço de Radiopatrulha e das telecomunicações à Força Pública, por intermédio do 

chamado Controle de Radiopatrulha (CORP), que possuía pessoal especializado em 

telecomunicações e sob o comando de Oficiais da Força Pública, mas ainda 

vinculado ao Centro de Comunicações da Secretaria de Segurança Pública 

(CCOSSP). 
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Em 06 de dezembro de 1971, foi inaugurado o Centro de Operações já com a 

denominação COPOM/SP, o qual possuía um único telefone, 227-3333, com vinte 

troncos sequenciais. Os solicitantes em situações de emergência ligavam, 

geralmente de telefones públicos, para o número supracitado e o registro destas 

solicitações era feito manualmente pelos atendentes em formulários específicos. 

Esses formulários eram recolhidos e distribuídos às cabines de rádio, que possuíam 

frequência específica com as viaturas segundo a região da ocorrência, as quais 

recebiam as informações via rádio para o atendimento. 

Com o crescimento da criminalidade e da demanda de ocorrências se fez 

premente a mudança para um número de emergência que fosse mais ágil e de fácil 

memorização. Diante disso, em 1981 o número de emergência passou a ser o “190”, 

ocasião em que o COPOM/SP contava com efetivo de quinhentos policiais militares 

e recebia, em média, doze mil ligações por dia. Vale ressaltar que as ligações 

recebidas, nem sempre eram pertinentes ao trabalho policial; muitas vezes a 

população acionava o serviço para pedir apenas informações de diferentes tipos.  

Diante do aumento de acessos telefônicos à Polícia Militar pela sociedade, 

em 05 de maio de 1983, foi instalado no COPOM/SP o chamado Distribuidor 

Automático de Chamadas (DAC), com capacidade para atender vinte e cinco 

chamadas simultaneamente, o que ainda não dava conta de suportar o aumento da 

demanda.  

Em março de 1986, foi necessária a implantação de um novo COPOM/SP, 

que ocupou todo o 2° andar do prédio do Comando de Policiamento Metropolitano, e 

foi equipado com terminais de computadores (IBM 3270), pois o atendimento passou 

a contar com um programa computadorizado de registro e controle das ocorrências 

policiais, deixando o registro manual que tomava muito tempo para o chamado 

“Sistema Operacional da Polícia Militar (SIOPM) versão 1.0”, que agilizou 

sobremaneira o atendimento de emergência.  

Os dados inseridos pelo atendente de emergência no contato com o 

solicitante eram distribuídos diretamente para as cabines de rádio na frequência da 

região onde a emergência estava ocorrendo. O sistema evoluiu com o 

aprimoramento do SIOPM e a implantação de novas versões que permitiam a 

consulta a documentos e placas de veículos, além de acesso imediato a ocorrências 

pretéritas dos envolvidos. 
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Mais uma vez percebeu-se que a demanda dos serviços do COPOM/SP 

continuava a aumentar e mesmo um andar inteiro ficou pequeno para o 

desempenho das atividades, sendo necessária a construção de um prédio exclusivo 

para sediar o COPOM/SP de modo que conseguisse comportar todo o complexo 

estrutural visando dar conta do aumento potencial da demanda de emergência 

policial. Assim, em 11 de junho de 2014, foi inaugurado o novo COPOM/SP, com 

uma área de 10.645 metros quadrados e com 06 pavimentos. 

Com a multiplicidade de serviços que o COPOM/SP passou a desenvolver 

foram criados outros setores operacionais, que serão detalhados mais adiante, mas 

que merecem uma prévia síntese: 

a) Setor de Atendimento ao Público (SAP) que recebe as chamadas 

telefônicas pelo número de emergência “190”, atualmente em torno de 35.000 

ligações por dia na cidade de São Paulo. O SAP possui capacidade para atender 

solicitações em língua estrangeira nos idiomas inglês e espanhol, além de 

acessibilidade para os surdos por meio de mensagens de texto dos telefones 

previamente cadastrados em qualquer base ou posto policial, além das associações 

de surdos. Tem condições de integrar as ocorrências de todo o Estado, permitindo 

que uma solicitação advinda da Capital possa ser cadastrada e empenhada uma 

viatura que esteja em outra cidade do Estado, sem a necessidade de transferir a 

ligação; 

b) Setor de Despacho de Viaturas (SDV), que é o responsável pela liberação 

das viaturas que utilizam comunicação via rede rádio, além de contar com todo o 

acervo tecnológico da Insituição; 

c) Setor de Videomonitoração (SV), que consiste na observação policial militar 

das atuais duzentas e setenta e duas câmeras nos principais pontos da Capital, 

além de outras cem câmeras da Prefeitura, que também são monitoradas por força 

de convênio. Essas câmeras estão divididas em vinte e sete pontos além de permitir 

aos observadores de emergência, acesso às ferramentas inteligentes de consulta e 

a possibilidade de geração de ocorrências policiais sem a necessidade de passar 

pelo SAP; 

d) Setor “Olho de Águia”, que consiste na coleta de imagens das principais 

ocorrências com o objetivo de subsidiar o processo decisório do escalão 

competente. Capta tanto imagens aéreas, por meio de câmeras acopladas nas 
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aeronaves da PMESP, como imagens em solo por meio de câmeras operadas por 

policiais militares especialistas no assunto. 

Como se verifica pelo histórico traçado, o COPOM/SP passou por grandes 

mudanças estruturais desde seu surgimento e evoluiu com o passar do tempo, 

conforme se verifica com ilustrações sobre o acervo fotográfico abaixo. 

 

FOTOGRAFIA 1 - ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA DÉCADA DE 70 

 

Fonte: Arquivo pessoal da Cb PM Mirian Fontes Galvão 
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FOTOGRAFIA 2 - DESPACHO DE OCORRÊNCIAS NA DÉCADA DE 70 

 

Fonte: Arquivo pessoal da Cb PM Mirian Fontes Galvão 

FOTOGRAFIA 3 - SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO COPOM/SP 

 

Fonte: Seção de Treinamento e Qualidade do COPOM/SP 
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FOTOGRAFIA 4 - SETOR DE DESPACHO DE OCORRÊNCIAS DO COPOM/SP 

 

Fonte: Seção de Treinamento e Qualidade do COPOM/SP 

 
 

Em que pese o enorme investimento realizado no aumento e melhoria da 

infraestrutura do COPOM/SP, o mesmo não ocorreu com a mesma intensidade na 

formação dos profissionais que lá atuam. Passou-se de um aprendizado embasado 

na observação dos atendentes mais experientes para um curso com matriz 

disciplinar, mas ainda distante de atender as demandas de um atendimento que 

pudesse dispor da técnica e do caráter humanizador. Por isso mesmo que o 

presente trabalho assume o desafio de delinear a concepção de uma nova dinâmica 

formativa, contribuindo para um atendimento de excelência para a sociedade. 

 
 

1.2 COPOM/SP na Atualidade 

 

Para melhor compreender a importância de analisar a formação do atendente 

de emergência do COPOM/SP, faz-se necessário explicitar as peculiaridades das 

funções exercidas por esse profissional, nos diferentes setores operacionais, bem 

como as seções administrativas responsáveis por sua formação atual, o que permite 

evidenciar a relevância do serviço prestado. 

 

1.2.1 Setor de Atendimento ao Público “190” 
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O Setor de Atendimento ao Público (SAP) “190” é o responsável pelo 

atendimento de todas as solicitações de emergência da Capital Paulista, que podem 

ocorrer por meio de: comunicação oral; mensagens de texto de aparelhos celulares, 

franqueado aos surdos que tenham o telefone cadastrado; e também pela internet, 

para ocorrências de perturbação do sossego público. 

Além disso, o SAP conta com atendentes de emergência habilitados nos 

idiomas inglês e espanhol, tanto que o serviço de emergência pode ser acionado 

não só pelo telefone “190”, mas também pelos números “911” e “112”, disponíveis ao 

público estrangeiro, pois são os números de emergência mais usuais na América e 

Europa. Isso porque, não raras vezes, o solicitante estrangeiro, já fragilizado pela 

situação de vitimização, frente ao delito, esquece-se do número “190” e, 

inconscientemente, disca o número de emergência de seu país de origem. Mesmo 

nestes casos a ligação será concluída e encaminhada ao setor de atendimento ao 

público, que conta com intérprete nos idiomas inglês e espanhol. 

 A demanda média diária é de 35.000 ligações, que chegam a ultrapassar 

60.000 nas noites dos finais de semana. Essa demanda, infelizmente, é encabeçada 

por solicitações não emergenciais, que chegam à margem de quase 65% e se 

caracterizam pelo seu caráter de prescindibilidade. Por conta disso, o SAP está 

dividido para a prestação de dois tipos de serviços: 

a) o emergencial, por meio do Serviço de Atendimento de Emergências, que 

trata das ligações com demandas de urgência, sobretudo, àquelas com iminente 

perigo à vida, à integridade física, ao patrimônio e ao meio ambiente; 

b) o não-emergencial, por meio do Serviço de Orientação ao Público (SOP), 

que presta informações de utilidade pública e orientações para a resolução de 

eventos não criminais.      

Os motivos que levam tantas pessoas ligarem no número de emergência para 

solicitações que não envolvam situação de emergência é variado e demandaria 

pesquisa específica. Uma hipótese é que o número “190” já está sedimentado na 

mente das pessoas como hipótese de acesso rápido e com serviço que atende às 

suas demandas ou até mesmo pela ineficiência dos outros órgãos públicos 

responsáveis por essas informações que acabam sendo represadas pelo 

COPOM/SP e que infelizmente, ocupam uma linha de emergência, que deveria ser 

destinada à prestar socorro, para um atendimento não emergencial.  
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Percebe-se, desde já, a importância do trabalho do atendente de emergência 

que deverá ter o discernimento de selecionar o que é emergencial do que não é, o 

que pode resultar em equívocos e vidas perdidas. Exemplificando, num simples 

acidente de trânsito, caso o atendente não tenha a perspicácia de realizar as 

perguntas corretas, pode encaminhar a ocorrência para o SOP, o que atrasaria o 

registro e encaminhamento de uma viatura para o local, propiciando eventualmente, 

situação de agressão ou até mesmo morte de pessoas. 

A presente pesquisa tem o condão de colaborar na melhoria do trabalho de 

ambas as áreas de atuação do atendente da SAP, tanto daqueles que atuam no 

atendimento das ocorrências emergenciais, quanto os que recepcionam as 

chamadas não-emergenciais. Isso por um duplo motivo, o primeiro e principal, tem 

relação com o pleno e absoluto respeito à dignidade das pessoas, unicamente pelo 

fato de serem seres humanos e merecedores, por isso mesmo, da garantia de um 

feixe de direitos, dos quais está a ação do Estado por meio da PMESP. 

Esse motivo por si só, já bastaria para justificar um maior investimento na 

formação dos atendentes de emergência, mas, além disso, o atendente melhor 

formado, terá maior domínio das tarefas que precisa realizar para prover um 

atendimento de excelência, portanto as realizará num intervalo de tempo menor, 

sem perder a qualidade desse atendimento. É o fazer mais em menos tempo e com 

mais qualidade.  

O resultado desse investimento é a diminuição do tempo-resposta de 

atendimento, permitindo desocupar uma linha de emergência em menos tempo, 

garantindo que mais pessoas serão atendidas e, por consectário lógico, diminuindo 

a fila de espera para o atendimento de emergência.  

Ademais, nos casos de ocorrências de gravidade, o atendente deve classificá-

las como “Urgente” ou “Normal”, o que influenciará no tempo-resposta para o 

atendimento, pois as urgentes devem ser atendidas em até três minutos 

(Procedimento Operacional Padrão Nº 7.01.01). Em se tratando de ocorrência de 

extrema gravidade, há necessidade de classificar como uma Pré-Ocorrência, na qual 

os dados iniciais são encaminhados com prioridade para o despacho via rádio da 

viatura. 

 Os atendentes de emergência possuem acesso a importantes ferramentas 

informatizadas, das quais cabe destacar: 
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a) Solidus e-Care, um software interligado com o SIOPM e que gerencia a 

distribuição das ligações telefônicas, bem como, o recebimento de mensagens 

curtas de texto, permitindo aferir o desempenho quantitativo dos Atendentes de 

Emergência. Imperioso destacar, nesse ponto, que essa ferramenta irá subsidiar a 

mensuração da direta correlação da formação do atendente com a eficiência da 

velocidade do atendimento; 

b) SIOPM, corresponde a um sistema informatizado utilizado no COPOM/SP 

para o cadastro, registro e controle de todas as informações operacionais da Polícia 

Militar, promovendo a integração de todos os Centros de Emergência; 

c) GEOMAPAS, que é um aplicativo empregado para a localização de 

logradouros, tendo como base, dados cartográficos, analisados por policiais militares 

que atuam na Seção Técnica do COPOM/SP; 

d) INTRANET, interliga a rede corporativa da Polícia Militar e dispõe de 

importantes informações a serem utilizadas para subsidiar o atendimento prestado 

ao solicitante.     

O discernimento do atendente de emergência é essencial, tanto para 

determinar o caráter emergencial da ocorrência, como também para compilar os 

dados primordiais para subsidiar a atuação do policial que irá atender a ocorrência. 

Além disso, cabe a ele providenciar os eventuais apoios para as ocorrências e 

acionar os órgãos de apoio, tais como Corpo de Bombeiros, Policiamento de 

Choque, Policiamento de Trânsito, Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Civil, 

Polícia Técnico-Científica ou acionamento das aeronaves (GRPAE). 

O atendente pode ainda gerar uma ocorrência em qualquer município do 

Estado, além de acionar inclusive forças policiais de outros Estados. Para isso, deve 

ter conhecimento não só de codificação de ocorrência, mas também dos meandros 

que o habilita para o cadastro de ocorrências de outros municípios. Isso tudo 

influencia no tempo-resposta da PMESP e, por corolário, na detenção dos autores 

dos delitos e na salvaguarda das vítimas. 

 Essas peculiaridades que caracterizam a função e o desempenho das 

atividades pertinentes à natureza do atendimento de emergência remetem à 

justificativa de se repensar a formação dos profissionais que assumem a função.  

 No tocante à especificidade do atendimento aos solicitantes surdos, este 

mesmo acesso é franqueado por meio de mensagens de texto pelo celular, por meio 

de um “chat” de conversação, no qual é possível a coleta dos dados e cadastro de 
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ocorrência. Isso demanda uma formação específica do atendente para lidar com 

esse público em especial e garantir acessibilidade ao serviço de emergência a 

todos. 

 Vale lembrar que o atendente de emergência está habilitado a cadastrar 

uma ocorrência, mesmo que o sistema informatizado esteja inoperante. Isto é 

necessário, pois o serviço policial de emergência não pode ficar totalmente 

vinculado a ferramentas informatizadas que podem apresentar falhas. No caso de 

inoperância dos sistemas tecnológicos, o cadastro das ocorrências se dará de forma 

manual, com o preenchimento de planilha própria, os chamados Avisos de 

Ocorrências (AO). Nesta sistemática, o correto preenchimento do AO é primordial 

para o célere e competente despacho da viatura e efetivo atendimento do solicitante, 

o que reforça a importância da formação desse profissional. 

 Ademais, é o atendente de emergência que irá conversar com a vítima de 

um crime ou de uma situação extrema na vida daquele solicitante. Isso demanda do 

atendente um comportamento de acolhimento e respeito que tranquilize e conforte 

esse solicitante. Portanto a formação do atendente de emergência precisa ser 

humanizadora, de tal sorte que ele preste esse serviço respeitando a dignidade das 

pessoas que solicitam em caráter de urgência o serviço policial. 

 

1.2.2 Setor de Despacho de Ocorrências 

 

 O Setor de Despacho de Ocorrências (SDO) do COPOM/SP é o responsável 

pelas comunicações por rádio entre o COPOM/SP e os policiais que efetivamente 

atenderão as ocorrências. Deve, portanto, promover coordenação das mais variadas 

situações em que a viatura policial se encontre, controlando todas as ocorrências 

geradas pelo SAP e distribuídas nos trinta e um batalhões de policiamento territorial, 

subordinados ao Comando de Policiamento da Capital (CPC), além de dois 

batalhões de policiamento de trânsito e do Comando de Policiamento de Choque, 

além do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (GRPAe).  

A importância do SDO está justamente no acionamento e controle das 

viaturas de radiopatrulhamento territorial que prestarão o atendimento no local dos 

fatos, para os solicitantes do serviço de emergência. 

Para os locais onde a frequência da rede rádio não esteja subordinada ao 

CPC, como na região metropolitana ou interior, bem como para os acionamentos 
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dos demais Órgãos Públicos, existe a denominada “Rede Integrada”, que 

intermedeia o contato junto às Unidades Operacionais de policiamento 

especializado, tais como Policiamento Rodoviário, Policiamento Ambiental ou Corpo 

de Bombeiros e de outros municípios. Adicionalmente o atendente da rede integrada 

também recebe e coordena as solicitações das ocorrências de Perturbação do 

Sossego cadastradas pela Internet. 

O profissional do COPOM/SP no despacho das viaturas utiliza os sistemas 

policiais inteligentes de consultas criminais, controla a rede de rádio digital, bem 

como as ocorrências despachadas e as pendentes, além de operar dois aparelhos 

telefônicos empregados para coletar dados inerentes às ocorrências em 

atendimento, com o apoio do Supervisor. 

As descrições apresentadas indicam que o profissional que atua no SDO 

deve ter uma robusta formação profissional, tanto para exercer essa primoridial 

função, quanto para prestar um atendimento humanizado e acolhedor aos 

solicitiantes, pois, como visto, ele também contata os solicitantes para complementar 

dados ou até mesmo para dar um feedback imediato do resultado da ocorrência. 

 

1.2.3 Setor de Videomonitoração 

 

O Setor de Videomonitoração foi implementado em 2008 por meio da Diretriz 

Nº PM3-002/02/08 sendo responsável pela observação policial-militar das imagens 

geradas pelas duzentas e setenta e duas câmeras instaladas pela PMESP nos 

principais pontos da Capital, além de outras cem câmeras, pertencentes à Prefeitura 

que também são monitoradas por força de convênio. 

As câmeras podem ser direcionadas 360 graus na horizontal e 180 graus na 

vertical, com alcance que variam de seiscentos metros até três quilômetros. O 

objetivo maior desse setor é maximizar a prevenção de delitos, uma vez que o 

observador policial tem condições de realizar consultas nos bancos de dados 

criminais, além de gerar ocorrências policiais, sem a necessidade de contatar o SAP. 

O trabalho de videomonitoração dispõe ainda de equipamentos de rádio com 

acesso a todas as frequências da Capital, o que permite a intervenção imediata em 

qualquer região em casos de observação de crimes mais graves que ofendam bens 

jurídicos mais relevantes. 
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Outra importante atuação desse serviço é o assessoramento do processo 

decisório do escalão de comando, nos casos mais graves de quebra da Ordem 

Pública. Isso porque as imagens permitem identificar os delinquentes no caso de 

crimes mais graves, nos casos de desordem em manifestações públicas, durante 

deslocamentos de grandes torcidas de times de futebol e em eventos com grande 

concentração de pessoas. 

Os policiais militares que atuam nesse setor ficam dispostos defronte às 

câmeras, com acesso a todos os programas computadorizados para consulta a 

placas de veículos suspeitos e banco de dados fotográficos de eventuais 

delinquentes procurados pela justiça, como ilustrado na imagem a seguir. Além 

disso, possuem na unidade de trabalho da supervisão, aparelho de rádio para 

imediato acesso aos policiais militares que estão nas viaturas policiais dispostas na 

extensão da área territorial onde as câmeras estão localizadas.  

 

FOTOGRAFIA 5 - SETOR DE VIDEOMONITORAÇÃO DO COPOM/SP 

 

Fonte: Seção Técnica do COPOM/SP 
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A caracterização dos diferentes contextos retratados expressa enfaticamente 

a ideia de que o profissional do COPOM/SP precisa de uma formação profissional 

abrangente, diversificada e contínua para potencializar o tirocíneo policial com o 

condão de detectar situações que fogem da rotina e apresentam-se muitas vezes de 

modo sutíl a fim de que possam prevenir a eclosão de delitos. 

 

1.2.4 Setor “Olho de Águia” 

 

O Setor “Olho de Águia” foi regulado em 2011 pela Diretriz Nº PM3-001/02/11, 

de 28 de fevereiro e consiste num conjunto de equipamentos de alta tecnologia, 

voltados à coleta e edição audiovisual com o objetivo de auxiliar nas principais 

decisões operacionais do escalão superior de comando que envolve questões de 

Segurança Pública. 

Esse arcabouço tecnológico compreende câmeras instaladas nas aeronaves 

da PMESP, bem como em veículos e motocicletas, além de câmeras de visão 

noturna, térmica e de fibra ótica, que possui dimensões reduzidas e permite sua 

utilização em pequenos orifícios, como a entrada da fechadura de uma porta.  

As imagens são retransmitidas em tempo real para o COPOM/SP, por meio 

de um sistema de transmissão, localizado em pontos estratégicos da cidade e 

podem ser visualizadas nas salas de Gerenciamento de Crises, que são locais 

específicos onde se reúnem as principais autoridades políticas, policiais e 

administrativas que atuam em uma situação de gravidade específica. 

Esse sistema tem emprego diversificado, variando desde ocorrências críticas 

envolvendo tumultos, reféns ou artefatos explosivos, abrangendo inclusive 

calamidades públicas. Seu objetivo é facilitar o controle do emprego dos meios 

necessários bem como, o auxílio na eficiente gestão operacional, tática e estratégica 

efetuada pelas autoridades na tomada de decisões para a resolução da crise. 

Os veículos são equipados com tecnologia capaz de gerenciar e editar em 

tempo real as imagens geradas pelas motos e pelas câmeras acopladas nas 

mochilas e nas aeronaves, além de servir como posto de comando avançado, 

oferecendo todo o suporte logístico ao Comandante da operação. 

Todas as imagens podem ser retransmitidas, simultaneamente, ao Corpo de 

Bombeiros e ao GRPAe, para o controle das operações, podendo também ser feita 

transmissão, por intermédio de videoconferência, para qualquer Grande Comando 
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da PMESP. As imagens também podem ser disponibilizadas, por meio da intranet 

corporativa e da internet para qualquer autoridade externa a PMESP, caso seja 

necessário. 

Além de realizar a transmissão, também geram imagens em alta definição, 

térmicas e de visão noturna, fechando o ciclo de geração, fazendo com que o Centro 

de Operações e o Comando da Instituição estejam sempre abastecidos do maior 

número de imagens possíveis para a realização mais eficiente do serviço prestado 

ao Cidadão. 

O policial militar que atua nessa seção deve ter uma formação específica que 

vai para além do mero conhecimento técnico dos aparelhos; deve ter desenvolvida 

sua capacidade de discernir sobre os elementos mais importantes que devem ser 

registrados. Esta analise crítica dos fatos somente pode ser realizada por 

profissionais extremamente bem preparados, o que exige uma sólida formação 

teórica e metodológica.  

 

1.2.5 Seção Técnica 

 

Cabe à Seção Técnica toda a análise e manutenção técnica do COPOM/SP, 

que compreende o controle e suporte de todos os equipamentos tecnológicos 

garantindo o funcionamento de todo o conjunto tecnológico. Além disso, tem como 

objetivo assegurar o perfeito funcionamento das ferramentas inteligentes e sistemas 

corporativos, para a inserção de informações e consultas ao banco de dados, 

proporcionando aos usuários segurança e tranquilidade em suas atividades. 

A seção Técnica também cria e controla todas as senhas de acesso às 

ferramentas inteligentes, bem como na confecção de certidões de confidencialidade 

desses usuários e, por intermédio do Setor de Cadastramento de Logradouros, 

elabora todos os memoriais descritivos, que são as delimitações geográficas, das 

circunscrições territoriais das unidades subordinadas, além de desenvolver os 

mapas territoriais, inserindo ou alterando as informações úteis desses logradouros. 

Esta Seção também possui a incumbência de introduzir no Sistema Operacional da 

Polícia Militar - Corporativo (SIOPM Corp) os dados relativos às ocorrências 

cadastradas e atendidas nos eventuais casos de acionamento do sistema manual, 

por ocasião da inoperância do sistema. 
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Uma das incumbências primordiais da seção Técnica, ligada diretamente a 

proposta de formação apresentada nesta Dissertação está na coleta, análise e 

deliberação acerca da extração e fornecimento de áudios, transcrições, certidões e 

imagens das ocorrências e dos atendimentos do COPOM/SP. 

Todos os áudios das ligações do COPOM/SP são gravados e armazenados, 

visando garantir a transparência no serviço, além de garantir o acesso para outros 

Órgãos de investigação e julgamento como a Polícia Civil, Ministério Público, Poder 

Judiciário. Nossa proposta é usar esse material também na formação desses 

profissionais, tanto na fase inicial quanto na continuada. 

 

1.2.6 Seção de Treinamento e Qualidade (STQ) 

 

 Essa é uma das principais seções do COPOM/SP, pois concentra as mais 

importantes funções de apoio operacional. A STQ tem como atribuições: seleção e 

recrutamento do efetivo; controle de qualidade do serviço prestado; auditoria das 

ocorrências e formação inicial para o exercício das funções de atendente, 

despachador e observador de videomonitoração (VDM), além do Supervisor e Chefe 

de Operações. O  conjunto de tarefas prestadas pela STQ fecha o ciclo de serviço do 

COPOM/SP, pois começa com a seleção do profissional, além do cuidado com a 

formação e o controle de qualidade do serviço. 

 

1.2.6.1 Recrutamento e Seleção 

 

 O marco inicial para a atuação do profissional do COPOM/SP é sua seleção. 

Justamente pela importância da missão do COPOM/SP somente trabalham policiais 

vocacionados e voluntários e isso se apura por meio de um processo seletivo 

consubstanciado em testes admissionais realizados pela STQ, composto por seis 

fases.  

 A primeira fase é justamente o preenchimento dos requisitos mínimos para 

ingressar no COPOM/SP, previamente estipulados segundo as especificidades das 

funções que um atendente exercerá quais sejam: 

 Ser voluntário; 
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 Não possuir restrições médicas ao serviço operacional do COPOM/SP, 

especialmente ligados à audição, visão e uso da voz, além do emprego no 

período noturno, pela continuidade do serviço de emergência; 

 Não estar respondendo a inquérito policial militar ou civil, processo regular 

demissório ou expulsório, procedimento disciplinar, sindicância ou processo 

criminal; 

 Não possuir histórico de punições por condutas relacionadas a desequilíbrio 

pessoal ou descontrole emocional, agressão, omissão ou negligência no trato 

com o serviço.  

A segunda fase compreende a análise de inteligência policial realizada pela 

Agência Especial do CPC, onde são avaliados critérios objetivos impostos pela 

doutrina e princípios de informação policial. O grande objetivo é evitar que policiais 

com índole incompatível tenham acesso a um enorme arcabouço de ferramentas de 

pesquisa que poderia dar destinação diversa e desassociada do interesse público. 

A terceira fase está atrelada a um teste de síntese textual, no qual o 

candidato deve demonstrar capacidade de resumir os elementos mais importantes 

de um texto a ele apresentado e que relata uma solicitação de emergência realizada 

por uma vítima muito nervosa e, por isso mesmo, muito confuso. O candidato deve 

descrever as informações de forma coerente, compondo um histórico da ocorrência 

que seja totalmente claro para o policial que irá atender a este chamado. 

O principal objetivo é verificar se o candidato consegue registrar todos os 

dados importantes da ocorrência que lhe é apresentada na forma geralmente 

desconexa pelos solicitantes, justamente pelo nervosismo do momento, mensurando 

sua capacidade de interpretação da importância de cada um dos fatos para garantir 

a segurança do solicitante e da equipe policial que irá comparecer no local para 

atender a ocorrência.  

A quarta fase compreende a elaboração de uma redação, tendo como tema 

as funções de um Centro de Operações, que visa analisar a capacidade do 

candidato em concatenar as ideias com início, desenvolvimento e conclusão. Nesse 

momento é avaliado também seu conhecimento da língua portuguesa, quanto à 

ortografia, gramática, concordância e regência verbal e nominal. Há condições de se 

identificar nesse procedimento o quanto o candidato se preparou para o processo 

seletivo, até mesmo para saber se tem o mínimo conhecimento das atribuições de 

um Centro de Emergências e das peculiaridades do serviço que pretende exercer. 
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As informações mínimas estão disponíveis em diversos meios amplamente 

divulgados, tais como Intranet, Internet, notícias na imprensa, experiência pessoal e 

até mesmo entrevistas com policiais que já exercem esta função. Este prévio 

interesse é fator positivo para o candidato que deseja servir no COPOM/SP, que é 

um indício de sua vocação para essa função, afastando os aventureiros 

interessados somente no horário ou na localização do quartel. 

O candidato deverá redigir texto conforme a norma culta da modalidade 

escrita da língua portuguesa, dotado de encadeamento claro e lógico de ideias, 

coerência e uso de argumentos pertinentes ao tema.  

A quinta fase consiste em um teste de digitação que busca analisar o 

conhecimento do candidato não só quanto às condições de digitar com a velocidade 

necessária para cadastrar uma ocorrência policial, mas também sobre seus 

conhecimentos básicos de informática.  

A sexta fase compreende uma entrevista pessoal com um policial militar com 

experiência na função de atendente de emergência e que seja formado em 

Psicologia. Com o somatório de informações colhidas em todas as etapas anteriores, 

o psicólogo conduz a conversa para coletar dados quanto aos interesses do 

candidato, virtudes, vícios, vida pregressa etc. Essa etapa tem o condão de 

selecionar o profissional que possua o perfil que mais se adeque às características 

do serviço do COPOM/SP. 

 

1.2.6.2 Formação 

 

 Esse é o item mais relevante para esta pesquisa, um dos principais para 

garantir a qualidade de serviço do COPOM/SP. Sabemos que não basta uma boa 

seleção dos candidatos a ingresso no COPOM/SP, assim como não é suficiente 

possuir uma gama de ferramentas tecnológicas de última geração. O mais 

importante é o ser humano que irá exercer a função e, para tanto, deve-se investir 

fortemente na formação profissional. 

 Nenhum policial militar pode exercer as funções de atendente de 

emergência sem a prévia e completa formação profissional. O curso de formação do 

atendente de emergência é regido pela Nota de Instrução Nº CPC-001/763/12 e 

compreende dois módulos para os Cabos e Soldados, sendo o primeiro para a 

função de atendente propriamente dito e o outro para a função de despachador. 
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Vale destacar que o curso possui ainda um módulo para a função de Supervisão, 

para os Sargentos, e um módulo para Chefia de Operações para Oficiais. 

 Cabe destacar que os formadores que atuam nesse curso são profissionais 

com maior experiência e que tenham se destacado nas suas funções operacionais, 

sendo especialistas em cada uma das disciplinas ministradas no curso. São esses 

formadores que elaboram o material didático, o plano da aula, os materiais de apoio 

e a avaliação final do curso. 

 Após a conclusão do curso, os aprendizes são encaminhados para as SACV 

do COPOM/SP onde realizarão estágio supervisionado por dois meses. Ao término, 

o Chefe da SACV elabora um relatório circunstanciado detalhando o desempenho 

do policial militar estagiário como resultado avaliativo da formação inicial. Ressalta-

se que o profissional do COPOM/SP não possui um programa formativo continuado. 

 O único contato com alguma atualização profissional está nas preleções de 

inicío do serviço, com duração de trinta minutos e presidida pelos Chefes SACV que 

geralmente comentam as principais não-conformidades ocorridas no serviço anterior 

e apresentam a forma correta de ação, além de apresentar eventuais inovações 

técnicas e legislativas. 

 As referidas preleções são anotadas em um livro específico, com os 

assuntos tratados, dados estes importantes para registrar o histórico das 

informações compartilhadas com os atendentes de emergência. Esses registros 

podem ser usados pelos formadores do COPOM/SP para a preparação de suas 

aulas.  

 Essas práticas nos permitem visualizar a necessidade de um novo modelo 

de formação que seja continuada, realizada por um profissional especializado. O 

planejamento dessa ação continuada deve envolver metodologias aptas a promover 

uma formação voltada a reflexão do atendente de emergência, de tal sorte que ele 

mesmo encontre as saídas para os problemas detectados e o formador seja o 

mediador desse conhecimento. Essa concepção de formação encontra-se detalhada 

no Capítulo seguinte. 

 É sabido por todos que a sociedade muda constantemente e cada vez mais 

rápido e o atendente de emergência tem contato direto com essa realidade que se 

apresenta diversificada em diferentes momentos num mesmo dia. Deve, portanto 

como profissional se atualizar constantemente para que consiga acompanhar este 
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contínuo processo de mudanças. Somente com uma formação sólida e continuada é 

que a PMESP atingirá esse objetivo. 

  

1.2.6.3 Controle de Qualidade 

 

 Como visto, a STQ atua também na pós-formação, ou seja, quando o 

profissional passa a trabalhar no serviço operacional após a conclusão da formação 

inicial e o faz por meio de um controle de qualidade do serviço que se dá através da 

auditoria dos áudios dos atendimentos de emergência. Os policiais que exercem 

essa função ouvem os áudios e preenchem em um formulário padrão os critérios 

objetivos extraídos do POP do COPOM/SP Nº 7.01.01 e dos princípios de 

excelência no atendimento.  

 O objetivo é identificar as eventuais não-conformidades cometidas para 

orientação dos policiais faltosos que é realizada pelos superiores hierárquicos e até 

mesmo instauração de eventual apuração disciplinar pelas condutas 

transgressionais realizadas. 

 Obviamente que as falhas mais corriqueiras também servem para o reforço 

de disciplinas que compõem a matriz curricular para as turmas vindouras dos cursos 

de formação de atendentes de emergência, sempre tendo como principal referência 

o aspecto administrativo-disciplinar.  

             As análises realizadas nesta pesquisa, ao incluir reflexões pautadas em 

dados de observação da prática profissional tendo como foco a dimensão 

efetivamente formativa propicia ressaltar a importância e necessidade de um 

processo continuado tão necessário ao profissional do COPOM/SP, conforme 

sistematizações apresentadas na sequência deste trabalho. 

 

1.2.6.3.1 Auditoria dos Atendimentos 

 

 O serviço de auditoria está ligado ao controle de qualidade do COPOM/SP e 

consiste basicamente em ouvir tecnicamente e por amostragem os áudios dos 

atendentes de emergência a fim de mensurar a qualidade do atendimento prestado 

pelo atendente. 

 O procedimento dessa monitoria consiste em ouvir, ao menos, cinco áudios 

por turno de serviço de cada atendente do COPOM/SP, de tal sorte que ao término 
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de um mês sejam monitorados todos os atendentes, tanto nos períodos noturnos 

quanto nos diurnos, e também mesclando entre os finais de semana e dias úteis. 

Isso porque é necessário observar o comportamento do atendente nos serviços com 

diferentes demandas de ligações e com públicos variados, pois a demanda de um 

sábado à noite é muito maior que numa terça-feira de manhã, assim como o público 

que telefona nestes dias também possui características diferentes, o que influencia 

diretamente no comportamento do atendente e no estresse que acarreta, mas que 

não pode influenciar na qualidade do serviço prestado. 

 A auditoria é realizada por policiais militares que atuam na STQ como 

formadores e que possuem notável conhecimento da função de atendente, além da 

experiência operacional de ao menos cinco anos ininterruptos na atividade 

operacional do COPOM/SP. 

 Todos os áudios do COPOM/SP são arquivados por meio do gravador PCS 

(Professional Callcenter Solutions) na Seção Técnica e ficam a disposição dos 

auditores que possuem senha de acesso. Esse procedimento é antecedido de um 

termo de confidencialidade em relação aos conteúdos dos registros que são 

analisados como parte da função de auditoria. 

 Os atendimentos que estiverem em descompasso com o estabelecido nos 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP) são registrados em relatório próprio e 

encaminhados para os Chefes das SACV, que apuram disciplinarmente a conduta 

dos atendentes pelo descumprimento do POP, podendo resultar em punições 

disciplinares7, após um devido processo legal.  

 Importante destacar que a auditoria não se limita a escutar os áudios das 

ligações, mas compreende também o acesso aos dados da ocorrência inseridos no 

sistema informatizado do COPOM/SP (SIOPM), visando apreciar a qualidade do 

histórico da ocorrência descrito pelo atendente, sempre confrontando com o que foi 

monitorado no áudio da ligação telefônica. 

 A auditoria do COPOM/SP é uma importante ferramenta para manter a 

qualidade do serviço de emergência, mas desde que tenha uma destinação 

efetivamente formativa não só de maneira individualizada para o atendente que 

cometeu a falha, como também de maneira coletiva em formações que se tematize a 

------------------------- 
7
 O rol de punições disciplinares está prevista no artigo 14 do Regulamento Disciplinar da Polícia 

Militar (Lei Complementar 893/01), compreendo: advertência, repreensão, permanência disciplinar, 
detenção, demissão, expulsão, proibição do uso de uniforme e reforma administrativa disciplinar.  
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prática profissional do atendimento de emergência. Ademais, é importante destacar 

e valorizar os comportamentos positivos detectados durante a auditoria para que 

também sirvam de exemplo para os demais profissionais. 

 

1.2.6.3.2 Pesquisa de Satisfação 

 

 A pesquisa de satisfação consiste em extrair as impressões do solicitante do 

serviço de emergência sobre a qualidade do serviço prestado.  

 O serviço do COPOM/SP, diferentemente de qualquer serviço de call center, 

possui a peculiaridade de estar atrelado a uma situação traumática diante de uma 

situação emergencial vivida pelo solicitante, o que torna praticamente impossível 

implementar uma pesquisa de opinião sobre a qualidade do serviço prestado pelo 

atendente logo após o atendimento. Considerando essa especificidade a opinião 

deve ser coletada em outra oportunidade, quando o solicitante estiver mais tranquilo 

e com condições de declarar suas impressões quanto ao atendimento. 

 A pesquisa de satisfação é direcionada por um questionário padrão que 

contém elementos objetivos extraídos dos procedimentos operacionais do 

COPOM/SP, incluindo também dados de caráter subjetivo coletados das impressões 

do solicitante, que irá, inclusive, mensurar o grau de sua satisfação, dando-lhe uma 

nota entre zero e dez. 

 A pesquisa de satisfação teve início no ano de 1993, mas apesar de compor 

um dos elementos mais importantes de mensuração da qualidade do atendimento 

de emergência, sempre foi preterida, com pouca adesão e com várias lacunas de 

períodos que não foram realizadas, o que impede traçar uma analise dos resultados.  

 A pesquisa de satisfação é importante para medir o grau de empatia 

estabelecida entre o atendente e o solicitante, o que se torna um importante 

termômetro para avaliar o respeito do atendente à dignidade do solicitante, elemento 

que consideramos essencial nas formações do COPOM/SP.  

Por tudo isso, que deve ser retomado o uso dessa importante ferramenta, 

uma vez que permite observar a melhoria que a formação continuada, proposta 

neste trabalho, trará para o serviço do COPOM/SP.  

 

 

 



 

 

52 

1.3. Desafios de um Centro de Emergências 

 

Como demonstrado o COPOM/SP possui uma estrutura complexa, 

justamente para manter o atendimento a toda a população paulista. Em face dessa 

complexidade, seus problemas também são gigantescos e de difícil administração. 

Essa realidade exige a atuação de profissionais que sejam bem formados e, além 

disso, que se mantenha a excelência desejável, por meio de uma formação 

continuada. 

Para o solicitante que está em uma situação de perigo ou de, no mínimo, 

anormalidade em sua rotina, pouco importa qual órgão estatal resolverá seu 

problema. Mas não há dúvida de que o telefone “190” está na mente das pessoas 

como um contato para solucionar seus problemas o que, de certa forma, simboliza a 

credibilidade que a PMESP possui frente à sociedade paulista. 

Como vimos na evolução histórica do COPOM/SP, a quantidade de ligações 

aumenta a cada ano e coloca em xeque a capacidade do COPOM/SP de atender a 

essa demanda cada vez mais crescente. Ademais, o solicitante, aflito pela situação 

de risco em sua vida, que tenta ligar para o telefone “190” e recebe como resposta 

um sinal de ocupado ou uma mensagem eletrônica informando a fila de espera, gera 

uma sensação de insegurança com efeitos nefastos para o convívio social, pois não 

consegue contato com o órgão Estatal incumbido de garanti-la. Isso sem falar das 

severas consequências pela impossibilidade de um imediato contato com a PMESP. 

Como apontado anteriormente o COPOM/SP atende em torno de 35.000 

ligações por dia somente na Capital, números que podem chegar a cerca de 

150.000 em todo o Estado. Isso representa mais de 1.000.000 de contatos num 

único mês com a PMESP. 

Ressaltou-se também que, não raras vezes, as solicitações são atendidas 

sem a interação da viatura, sendo resolvidas diretamente pelo atendente do 

COPOM/SP, como por exemplo, nos casos de orientação ao público, que giram em 

torno de 690.000 ligações por mês. Os registros indicam que o número de 

solicitações que culminam na geração de ocorrências com despacho de viatura gira 

em torno de 200.000 por mês. 

A PMESP, por precaução em relação ao serviço prestado, adota inúmeras 

providências para que o patrulheiro que atende pessoalmente as ocorrências o faça 

de tal forma que atenda as expectativas da sociedade. Todavia, os dados 
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estatísticos mostram que o número de contatos com a sociedade é maior pelos 

atendentes de emergência do COPOM/SP do que pelos patrulheiros dos programas 

de policiamento. Por consectário, um eventual serviço de má qualidade prestado 

pelo COPOM/SP impactará fortemente na sociedade que sentirá os efeitos nocivos 

desse mau atendimento, sem falar da repercussão negativa para a imagem 

institucional. 

Essa sensação de sentir-se mal atendido pode ocorrer até mesmo sem ser 

atendido o que ocorre quando o solicitante se depara com a situação de entrar em 

fila de espera no atendimento. A fila ocorre porque o COPOM/SP tem limitação nos 

atendimentos emergências o que decorre de dois fatores: a capacidade máxima de 

duzentas e quarenta ligações simultâneas8 e o limite de cerca de oitenta e cinco 

atendentes por turno de serviço, entre civis e militares9.  

A espera poderia, obviamente, ser sanada pelo aumento efetivo de 

atendentes, todavia é consenso pacífico que a destinação de efetivo policial deve 

ser concentrada na atividade fim, ou seja, no emprego de viaturas operacionais de 

patrulhamento ostensivo das ruas das cidades.  

A realidade apresentada também remete ao fato de que a PMESP tem uma 

limitação de efetivo pautado na própria essência de uma Federação. Seria 

inadmissível um Estado membro ter um efetivo policial maior que as tropas militares 

da União e, atualmente, o efetivo da PMESP já é maior que o da Marinha e da 

Aeronáutica. Portanto, se aumentar o efetivo não é uma opção, necessário é refletir 

sobre formas de melhorar a qualidade do atendimento e, por consequência, também 

a velocidade desse atendimento para que seja possível atender a demanda com o 

efetivo existente. Decorre, assim, a necessidade de uma formação completa do 

profissional que lhe propicie a confiança necessária para o exercício de suas 

funções. Além disso, a formação deve incutir no atendente de emergência o 

absoluto e completo respeito à dignidade humana do solicitante, que também se 

exterioriza com um atendimento veloz o suficiente para impedir que outros 

solicitantes entrem em uma fila de espera. 

  Hodiernamente o Comando da PMESP deliberou pela contratação de 

atendentes civis para ajudarem no atendimento das ligações para o telefone de 

emergência, juntamente com atendentes militares, entretanto eles atuam somente 

------------------------- 
8
Fonte Seção Técnica do COPOM/SP 

9
Fonte Seção de Recursos Humanos COPOM/SP 
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em uma das etapas do processo de atendimento policial. Este procedimento deve 

ser mantido, pois a função estatal de Segurança Pública não pode ser privatizada, 

sob risco da perda da soberania nacional.  

Percebe-se que as demais funções de um atendente do COPOM/SP ainda 

continuarão exclusivamente com policiais militares de carreira, tais como no 

despacho das ocorrências, videomonitoração, setores técnicos e formativos, além de 

grande parcela do atendimento pelo telefone “190” que ainda permanecerá sendo 

realizado por policiais militares. 

Os atendentes civis também necessitam de uma formação específica sobre 

as peculiaridades do serviço de emergência, pois não estarão oferecendo um 

produto ou atendendo algum cliente qualquer em um serviço de call center, mas 

lidando com pessoas que estão com sua vida ou patrimônio em risco. Portanto 

precisam ser devidamente formados para que tenham condições de discernir 

quando estiverem diante dos diversos tipos de solicitação e necessitarem decidir 

dentre as mais de duzentas e quarenta naturezas de ocorrências preexistentes 

quando do cadastro de uma ocorrência policial. 

Independentemente da contratação de civis, é necessário que o atendente de 

emergência, seja militar ou civil, atenda com qualidade e rapidez, pois a excelência 

no atendimento está em atender bem e com agilidade. Esse entendimento vai ao 

encontro dos princípios norteadores da Administração Pública, descritos no artigo 37 

da CF/88, alterado pela Emenda Constitucional nº 19/98, que inseriu a eficiência 

como princípio básico para o Estado. Ela se exterioriza com a máxima de se fazer 

mais com menos, de se atender mais e melhor com o efetivo extremamente 

necessário para isso. 

Nesse contexto a eficiência qualificada do desempenho só será atingida com 

profissionais que vivenciem uma formação completa não só ao ingressarem no 

setor, mas também no decorrer do exercício de suas atividades, por meio de uma 

formação continuada. 

O atendente de emergência bem formado, conhecedor de ferramentas 

inteligentes e das técnicas de atendimento com excelência, certamente atenderá 

com mais propriedade e celeridade, portanto, além de reduzir o tempo de espera em 

filas, pautado no princípio de respeito à dignidade do solicitante, de forma que ele se 

sinta protegido e recebendo a devida atenção.  
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1.4. Modelo vigente da Formação do Atendente de Emergência 

 

O modelo atual da formação do atendente de emergência se limita a 

formação inicial, como pressuposto para o exercício de suas atividades no 

COPOM/SP, que se dá em um curso disciplinar com aulas eminentemente 

expositivas realizadas por formadores que tenham experiência no conteúdo a ser 

desenvolvido na respectiva disciplina.  

Essa formação habilita o atendente de emergência a atuar no cadastro e 

controle das solicitações por meio do telefone “190” e no controle e despacho das 

ocorrências via rede rádio, além de habilitá-lo como observador de emergência. 

Existe ainda o curso que capacita o atendente a atuar junto ao sistema “Olho de 

Águia”, nas funções técnicas do COPOM/SP e nas funções de Supervisor e Chefe 

de Operações. 

O módulo de atendimento é divido em catorze disciplinas, cujos ementários 

são explicitados na sequência: “Educação Institucional”, “Excelência no 

Atendimento”, “Procedimentos Operacionais”, “SIOPM Corporativo plataforma 

“Windows”, “Normas em Vigor”, “Prodesp”, “Primeiros Socorros”, “Codificação de 

Ocorrências”, “Aviso de Ocorrência”, “NORSOP”, “SIOPM plataforma Web”, 

“Videomonitoração”, “COPOM ON LINE” e “Radiocomunicação”.  

A disciplina “Educação Institucional” tem por objetivo propor aos neófitos 

atendentes conhecimento sobre a estrutura de funcionamento do Comando de 

Policiamento da Capital e do COPOM/SP. A disciplina “Excelência no Atendimento” 

trata das peculiaridades do serviço de teleatendimento, destacando a busca 

constante pela qualidade, estabelecidas para responder às necessidades dos 

cidadãos que acionam o serviço de emergência por meio do telefone “190”.    

Na disciplina “Procedimentos Operacionais” estuda-se os protocolos de 

trabalho estabelecidos pela PMESP. A disciplina “SIOPM Corporativo” fornece ao 

aluno conhecimentos sobre o modo de acesso, bem como as respectivas operações 

do sistema no modo Corporativo, particularmente na plataforma “Windows”, que é a 

utilizada nos Centros de Operação da PMESP.  

Na disciplina “Normas em Vigor” o atendente-aluno estuda todas as normas 

vigentes no COPOM/SP para o atendimento de ocorrências específicas. A disciplina 

“Prodesp” busca fornecer exercícios práticos de acesso e consulta à base estadual 

de dados sobre pessoas, veículos, armas e prontuários de habilitação, para que, 
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conforme a função exercida pelo operador, sejam otimizadas as consultas para 

apoio ao policiamento. 

A disciplina “Primeiros Socorros” trata das ações de socorro para pessoas 

com problemas de saúde informadas no teleatendimento. A disciplina “Codificação 

de Ocorrências” oferece ao aluno conhecimentos sobre as principais codificações de 

ocorrência utilizadas pela PMESP, bem como acerca dos principais tipos penais 

relacionados à demanda do serviço de emergência. 

A disciplina “Aviso de Ocorrência (Assunção Manual)” trata da ação prática 

sobre o preenchimento manual dos avisos de ocorrência e dos procedimentos a 

serem adotados quando o atendimento eletrônico não estiver disponível. A disciplina 

“NORSOP” visa fornecer ao aluno conhecimentos sobre as Normas para o Sistema 

Operacional de Policiamento, especialmente quanto ao papel do Centro de 

Operações no referido sistema. 

Na disciplina “SIOPM Web”, o atendente-aluno estuda o modo de acesso e as 

respectivas operações do sistema operacional da PMESP no modo Corporativo, 

particularmente na plataforma “Web”, que é a utilizada em qualquer OPM, por meio 

da Intranet PM. A disciplina “Videomonitoração” oferece ao aluno saberes sobre as 

funcionalidades do sistema de monitoração, bem como dos deveres do observador 

do mencionado serviço.   

Finalizando temos as disciplinas “COPOM ON LINE” que trata das 

funcionalidades do programa de geoprocessamento, com enfoque no rastreamento 

das viaturas e extração de relatórios e a disciplina “Radiocomunicação” na qual o 

aluno estuda as regras de comunicação, via rádio, utilizado no Centro de Operações 

e as formas corretas de utilização do sistema.  

Percebe-se, pelo exposto, uma centralização na abordagem técnica que, de 

fato, é essencial, mas a formação ainda carece de elementos que caracterizem o 

sentido humanista da formação, também de fundamental importância. Destaca-se 

que os conhecimentos técnicos são estudados uma única vez e, atualmente, não 

havendo continuidade nessa formação. 

Do ponto de vista metodológico, a didática é pautada em aulas expositivas 

nas quais os formadores, que possuem experiência nos assuntos específicos, 

explicam os conteúdos com pouca ou nenhuma participação dos discentes, que se 

limitam a escutar, anotar e, ao término do curso, realizam uma avaliação somativa 

de conteúdo com questões que demandam memorização para as respostas. 
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Conforme pontuado anteriormente, inexiste uma formação continuada, além 

das aulas que ocorrem por meio de breves preleções de trinta minutos antes do 

início do serviço, voltadas muito mais para apontar as não-conformidades e 

compartilhar soluções. Esse pouco tempo ainda é dividido com outras atividades 

igualmente importantes e essenciais, tais como: conferência da presença do efetivo, 

distribuição das funções para eventuais alterações de escala, transmissão das 

novidades do serviço anterior e comentários sobre normas legislativas e rotinas 

administrativas do COPOM/SP. 

Ficou demonstrado que o COPOM/SP tem um papel essencial para a 

realização do serviço de Segurança Pública na concretização da sua função como 

componente de fundamental importância nas políticas públicas, o que justifica a 

defesa do pressuposto de que os policiais que atuam como atendentes de 

emergência necessitam de uma formação sólida que permita a realização de um 

trabalho de excelência, dada sua complexidade.  

A concretização desse requisito deve pautar-se em conhecimentos gerados 

por meio da reflexão crítica sobre essa concepção e, em particularmente sobre a 

base curricular norteadora da formação desses profissionais, como desenvolvido no 

capítulo a seguir. 
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2  FORMAÇÃO DO ATENDENTE DE EMERGÊNCIA 

Diante do exposto, percebe-se a importância e a abrangência do serviço 

prestado pelo COPOM/SP e como a capacitação de seus profissionais é decisiva 

para o sucesso do trabalho policial. Isso, em última instância, reflete enormemente 

na qualidade de vida dos usuários do serviço de emergência policial. 

O atual modelo de formação do atendente de emergência precisa ser 

adequado à realidade social e acompanhar a dinâmica das mudanças das formas de 

convivência. Neste sentido, torna-se necessário refletir sobre um novo modelo de 

currículo para a formação desses profissionais que abranja, sobretudo, o respeito 

absoluto à dignidade da pessoa humana.  

As reflexões e análises foram desenvolvidas tendo como parâmetro a 

concepção de que tão importante quanto à formação inicial, é instituir a continuidade 

dessa formação, para que os profissionais não fiquem estagnados e desalinhados 

com a realidade da sociedade, necessidades e expectativas dos cidadãos que 

procuram o serviço de emergência.  

Explicitamos a seguir a análise da formação do atendente de emergência e do 

formador do COPOM/SP acompanhada da proposição de indicadores curriculares 

de modo a contemplar a educação continuada desses profissionais, tendo em vista o 

contexto anteriormente caracterizado.  

 

2.1. Indicadores Curriculares de formação do atendente de emergência 

 

Ao pensarmos em indicadores para o currículo de formação do atendente de 

emergência e do formador do COPOM/SP, temos que partir da premissa que esse 

profissional deve estar preparado para dar o suporte necessário para que o cidadão 

em situação emergencial seja prontamente atendido. 

Para tanto, é preciso refletir no que esses profissionais precisam, de fato, 

aprender durante sua jornada formativa para bem desenvolver sua missão. Da 

mesma forma é preciso definir os saberes a serem desenvolvidos para que se 

mantenham constantemente atualizados diante das múltiplas e profundas mudanças 

sociais. Não se trata somente do preparo profissional, mas também da compreensão 

sobre seu papel no contexto social. 
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É indiscutível que um dos grandes e contemporâneos problemas da 

sociedade brasileira é a violência, fruto de uma histórica ausência da presença do 

Estado e de políticas públicas de segurança que atendam a diversidade de 

demandas dos espaços sociais o que culmina em um sentimento de impunidade, e 

distorções quanto ao reconhecimento do trabalho policial. 

Essa impunidade serve como estímulo propulsor para novos crimes e 

incentivo a novos criminosos, pois se sustenta em um processo judicial 

excessivamente burocrático, longo, moroso e que não raras vezes resulta em uma 

sanção não condizente com o delito, além da demora na aplicação da pena o que 

impede a consecução de ações preventivas (evitar que outras pessoas pratiquem 

crimes) quanto retributivas (que o autor do crime não volte a delinquir).  

Cabe destacar que o aumento da demanda pelo serviço policial, que tem 

como “porta de entrada” o trabalho do COPOM/SP decorre das situações apontadas, 

afinal, a grande maioria das solicitações de emergência policial se dão pelo uso do 

telefone “190”. Isso exige uma atuação cada vez mais qualificada de seus 

profissionais, a fim de garantir a necessária pronta resposta do Estado frente a 

incidência crescente da criminalidade. Afinal, como ensina Beccaria (2006), o que se 

busca de uma atuação estatal contra a violência é uma punição rápida, justa e 

eficaz. 

Além do aumento de chamadas para o COPOM/SP decorrentes do crescente 

número de crimes, há outros fatores que influenciam na demanda cada vez maior do 

COPOM/SP. Um deles é a carência do Estado na sua função de garantir os direitos 

fundamentais do indivíduo, tais como saúde, educação, saneamento básico, 

empregabilidade etc, os quais quando são prestados ocorrem de maneira ineficiente. 

É lamentável a constatação de que em alguns locais, geralmente aqueles ocupados 

por pessoas com menor poder econômico, o único ente representativo do Estado 

presente é a Polícia Militar que se destaca como único órgão que dá atendimento 24 

horas nos 365 dias do ano por meio do telefone “190”. 

Ademais, a sociedade tem cobrado uma maior atuação do Estado na 

concessão de direitos prestacionais e, para isso, encontra no telefone de 

emergência da PMESP um canal de comunicação com o Estado, para clamar por 

esses direitos. Tais direitos, entretanto, nem sempre tem correlação com a 

Segurança Pública, vez que tratam de matérias atinentes a outros serviços públicos, 

tais como saneamento básico, educação, saúde etc.  
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Independentemente disso, é fato inexorável que essa maior procura da 

sociedade pelos serviços estatais gera, indubitavelmente, maior demanda para o 

COPOM/SP. 

Para se opor a essa crescente violência, o Estado socorre-se ao trabalho 

policial e, diferentemente do que algumas pessoas pensam, de que basta apenas 

coragem e boa vontade para ser policial, é necessária, na verdade, uma formação 

consistente e de qualidade. Essa formação deve ser pautada não só em 

conhecimentos técnicos, mas, sobretudo, em valores éticos e morais que aproxime 

ainda mais o trabalho policial da sociedade, fomentando o caráter humanístico da 

ação policial.  

Essa percepção humanista somente poderá ser maximizada a partir de uma 

formação diferenciada dos policiais, que reconheça o valor das emoções, da 

sensibilidade, da afetividade e da intuição no trato com a sociedade, pois como 

destaca Freire (1996), o ensinar exige estética e ética, na medida em que somos 

capazes de:  

 

[...] comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de 
romper, por isso, nos fizemos seres éticos. É por isso que 
transformar a experiência em puro treinamento técnico é 
amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 
educativo: o seu caráter formador (p. 16). 

 

Como vimos no Capítulo anterior, o atendimento de emergência é um trabalho 

diferenciado de qualquer outro call center, sobretudo pelas dificuldades que o 

solicitante vivencia no momento em que precisa fazer uso do telefone “190”. 

Justamente pela fragilidade deste solicitante que o atendente de emergência não 

pode se limitar a seguir protocolos de atendimentos sintetizados numa sequência de 

atos tendo como base a natureza da ocorrência que está atendendo, ou seja, se for 

um roubo deve adotar determinadas providências; se for um homicídio, outros 

procedimentos se farão necessários. 

O atendente de emergências não pode perder de vista que o objeto daquela 

ligação é único para o solicitante, seja o patrimônio subtraído em uma ocorrência de 

roubo ou furto que, não raras vezes, é resultado de uma vida inteira de trabalho; seja 

a vida perdida em um homicídio ou latrocínio, que tem valor, obviamente, 

incomensurável. 



 

 

61 

O mesmo vale para uma situação não emergencial, mas que para o 

solicitante, naquele momento, significa um grande problema e merece a devida 

atenção do atendente policial. Portanto, reforça-se a idéia de que o atendente de 

emergência deve ter a sensibilidade para prestar um atendimento de qualidade, não 

só no aspecto técnico, mas, sobretudo, humano. 

As situações descritas corroboram a concepção de que a formação requerida 

para o atendimento de emergência deve ser completa em ambos os sentidos, ou 

seja, capaz de atender as necessidades da estética protocolar do atendimento, que 

somente advém com o absoluto domínio das rotinas técnicas de atendimento. Com 

isso diminuirá o tempo-resposta institucional, pois o atendimento será mais célere. 

Além disso, a formação deve ser apta a conscientizar o atendente de 

emergência do alcance ético de seu trabalho, na medida em que estará lidando com 

os momentos mais extremos da vida do solicitante, cabendo ao atendente prestar 

um serviço humanitário e acolhedor.  

É certo que o atendimento humanizador é um processo difícil, na medida em 

que se trata de uma relação interpessoal entre seres humanos: de um lado o 

solicitante que vive um momento traumático e de outro, o atendente de emergência 

que se depara com casos diferenciados a cada ligação, sendo que num dia de 

serviço, como vimos, totaliza, em média, o surpreendente número de 45.000 

ligações de emergência. 

Para conciliar essas variantes e permitir um atendimento de constante 

qualidade para tantas chamadas de urgência, a formação para o exercício desta 

função deve considerar essas especificidades e ser pautada em parâmetros 

curriculares que enriqueçam e inovem as competências necessárias, além de 

implementar essa ação de formação em caráter permanente desses profissionais.  

Tendo essas premissas em mente, temos que refletir sobre o currículo de 

formação do atendente de emergência, tanto para a formação inicial quanto para a 

formação continuada, considerando que os conhecimentos adquiridos na formação 

inicial não são suficientes para manter o profissional do COPOM/SP preparado 

diante da pluralidade das demandas sociais. 

Ainda hoje, não é raro pensar, tanto na área da Educação quanto no âmbito 

da PMESP, em currículo como sinônimo de matriz curricular. Tanto que, não raras 

vezes, os representantes dos entes políticos indicam como solução para os 
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problemas de Segurança Pública, alteração de disciplinas ou de carga horária no 

projeto de formação do policial militar.  

Indubitavelmente que currículo é muito mais que matriz curricular, pois é o 

espaço onde se cruzam os elementos essenciais para a formação do indivíduo, ou 

seja, é a práxis que comporta um feixe de funções: socializadora, cultural, política e 

ideológica. O currículo se materializa na prática educativa de cada instituição, 

tornando-se um projeto de ação que deve fomentar o diálogo e a discussão. 

Portanto, o ponto de partida quando se pensa no currículo do atendente de 

emergência é refletir sobre importantes elementos que devem estar contidos na 

própria ideia de currículo, dos quais se destacam: relação entre teoria e prática; 

cultura institucional e participação da sociedade; conhecimento e experiências dos 

sujeitos; contestação e emancipação; saber e relações de poder.  

Diversas conceituações de currículo contemplam essas propriedades 

revelando seu caráter polissêmico, tal como nos apresenta Silva: 

  

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber 
e poder, representação e domínio, discurso e regulação. É também 
no currículo que se condensam relações de poder que são cruciais 
para o processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, 
currículo, poder e identidades sociais estão mutuamente implicados. 
O currículo corporifica relações sociais. (1996, p. 196)  

 

Na mesma linha, Moreira e Silva ressalta a criatividade considerando o 

potencial transformador do currículo: “O currículo é, assim, um terreno de produção 

e de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima 

de criação, recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão.” (1997, p. 28) 

 

Sacristán destaca importantes correlações que o currículo proporciona: 

 

O currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola 
e à educação; entre o conhecimento e cultura herdados e a 
aprendizagem dos alunos; entre a teoria (idéias, suposições e 
aspirações) e a prática possível, dadas determinadas condições. 
(1999, p. 61) 

  

No contexto de público adulto, Masetto, ao analisar a formação no Ensino 

Superior, elenca os componentes primordiais, bem como a forma de sistematizá-los 

que nos permite identificar aproximações com o objeto em estudo: 
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O currículo como um conjunto de conhecimentos, saberes, 
competências, habilidades, experiências, vivências e valores 
organizados de forma integrada visando a formação de profissionais 
competentes e cidadãos, para uma sociedade contextualizada num 
determinado tempo e espaço histórico, político, econômico e social. 
(2011, p. 4) 

 

Percebe-se, por todos os elementos contidos nas conceituações apontadas, 

que a confecção de um currículo é uma prática complexa, justamente pelo 

envolvimento ideológico, cultural e social indissociável da própria concepção de 

currículo, no entanto, há um ponto comum que é o posicionamento acerca de 

aspectos axiológicos que envolvem a elaboração da proposta curricular.  

Além da relevância do aspecto ético que deve estar contido no currículo do 

atendente e do formador do COPOM/SP é necessário pensar em uma sistemática 

de ensino que não se limite a uma mera transferência de saberes, tal como enfatiza 

Freire (1996, p. 12): “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”, de tal sorte que a prática 

de ensino-aprendizagem do atendente de emergência tenha como características: 

totalidade, diretividade, política, ideologia, gnosiologia, pedagogia, estética e ética.  

Não é raro notar no senso comum a ideia de que a atividade de policial militar 

é simples e que basta boa vontade e coragem para bem desempenhá-la. Quando se 

fala do atendente de emergência, essa falsa impressão ganha mais força, na medida 

em que se pensa que basta seguir os passos indicados por um programa de 

computador ou seguir um rol de perguntas padrão que se garante a eficiência do 

atendimento.  

Ideia semelhante também ocorre na área da Educação, pois parcela da 

sociedade ainda imagina que para ser professor basta ter paciência e acompanhar 

os alunos para que eles aprendam. Isso resulta numa visão simplista e reducionista 

da formação. 

No espectro desta análise, essas duas inferências da sociedade encontram-

se presentes, pois tratamos do policial militar: atendente de emergência e dos 

professores que formam esses atendentes. 

É certo, entretanto, que para o exercício de ambas as funções, quais sejam 

policial e professor, é essencial a presença de saberes e valores que transcendem a 

simples “boa vontade”. Esses atributos estão condicionados a uma formação sólida 
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e de qualidade para que se atinja todo o arcabouço necessário de saberes que 

esses profissionais necessitam para o exercício da sua prática profissional. 

As análises desenvolvidas sobre a atuação do atendente de emergência e 

seu local de trabalho propicia a identificação de fundamentos considerados 

essenciais e que devem ser incorporados como referências da sua formação para 

que a mesma seja condizente com o exercício dessa atividade profissional. Os 

indicadores conceituais explicitados a seguir são considerados componentes a 

serem inseridos no currículo de formação dos atendentes de emergência.  

 

a) Integralidade, Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana 

   

A formação do atendente de emergência deve ser pautada na dignidade da 

pessoa humana e na excelência no atendimento, para tanto, são necessários 

projetos estatais que vão ao encontro da total proteção dos direitos humanos, tal 

como reflete Silveira:  

 

A consideração dos direitos humanos como eixo transversal das 
políticas públicas e ações da sociedade civil demonstra a consciência 
e clareza de que o desenvolvimento da nação só será efetivo quando 
seus cidadãos tiverem seus direitos fundamentais garantidos e 
respeitados. Deve-se enfatizar que este processo polêmico exige 
compromisso e envolvimento para sua efetivação, o que demanda 
projetos e ações de formação e intervenção para realizar a mudança 
desejada na direção da humanização da convivência humana. (2013, 
p. 476). 

 

A dignidade humana quando analisada à luz da obra de Kant (2007), se 

expressa como um verdadeiro imperativo categórico, na qual o ser humano deve ser 

visto como um fim em si mesmo, justamente por sua aptidão para a autonomia. A 

violação dessa condição ocorre quando o ser humano é concebido como objeto num 

sentido utilitarista do viver. “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua 

pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e 

nunca, simplesmente como meio.” (KANT, 2007, p.69)  

No que se refere à atividade profissional em estudo, essa percepção de 

respeito à dignidade humana deve ser bilateral, tanto para o solicitante quanto para 

o policial militar. O primeiro precisa ser atendido com todo o cuidado e zelo, 

independentemente da complexidade do caso concreto que ele venha a relatar. De 
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outra borda, o policial militar deve ser reconhecido como aquele que está na 

vanguarda da proteção da sociedade, portanto deve-se rechaçar os pensamentos e 

opiniões no sentido de que o policial é um mero instrumento de ação estatal no 

combate a criminalidade. 

O policial militar, por conta da natureza do seu serviço, se depara com 

atendimento de ocorrências de severa gravidade, nas quais direitos fundamentais do 

indivíduo estão em risco. Estes atendimentos devem ser realizados com extrema 

agilidade, pois o tempo resposta nessas ocorrências é diferencial para a 

preservação desses direitos. Concomitantemente à velocidade se requer a 

qualidade desse atendimento, em procedimentos como a coleta dos dados, 

identificação de detalhes essenciais para o atendimento daquela emergência e o 

imediato repasse para os policiais que irão, pragmaticamente, atender a ocorrência. 

A coleta de dados deve ser feita com total respeito à dignidade humana, tanto para o 

solicitante que está em uma situação crítica, quanto para o policial militar que irá 

atender a ocorrência e que precisa de informações precisas para garantir a sua 

incolumidade física e dos demais sujeitos da ocorrência. 

Devemos admitir que o respeito à dignidade humana deva ser compreendido 

de maneira mais ampla, pois o COPOM/SP não recebe somente ligações com essa 

severidade de atentado aos bens jurídicos tutelados. O serviço de emergências 

atende também solicitações de ocorrências policiais de menor gravidade e que 

também exigem um atendimento de excelência, mas, como o policial, tem como 

missão priorizar as ocorrências de maior gravidade, a desatenção direcionada às 

solicitações de menor vulto, muitas vezes gera descontentamento por parte desses 

solicitantes. Até mesmo porque, em média 65% de todas as cerca de 35.000 

chamadas diárias para o COPOM/SP são resolvidas pelos próprios atendentes de 

emergência e somente 20% delas demandam o efetivo emprego de viatura policial 

para atendimento da ocorrência10. 

Não se trata aqui de defender o que é inexequível, ou seja, exigir o mesmo 

requinte prioritário para todas as solicitações indistintamente, até mesmo porque, 

como visto, o número de demandas é enorme e vigora em nossa pátria o “Princípio 

------------------------- 

10
Fonte “Solidus e-cair” que é a ferramenta de controle qualiquantitativo das ligações destinadas ao 

COPOM/SP 



 

 

66 

da Reserva do Possível”11, pelo qual o Estado deve se comprometer com serviços 

públicos dentro daquilo que é possível, garantindo um mínimo existencial. Portanto, 

frente à exigibilidade de seleção para aplicação dos recursos disponíveis, deve o 

atendente de emergência aplicá-los nas ocorrências de maior gravidade, ou seja, 

nas quais bens jurídicos mais relevantes estejam em perigo, mas, observando para 

que nunca as demais solicitações sejam desprestigiadas. 

Um exemplo dessa distinção é a situação de se ter somente uma única 

equipe de policiais disponíveis para o atendimento de ocorrências em uma 

determinada região, neste caso, deve-se priorizar o atendimento da solicitação em 

que há perigo à vida, em detrimento de outra em que esteja em risco somente bens 

materiais. Mas, mesmo nesse caso, o solicitante deve ser tratado pelo atendente de 

emergência de modo adequado e com todo o respeito para que o atendimento 

assuma o caráter de excelência. 

Reforçando a visão kantiana de dignidade humana, em função da autonomia 

humana enquanto ser racional e que impactou fortemente na proteção da dignidade 

das pessoas, como verdadeiro fundamento e princípio da República Federativa do 

Brasil (artigo 1º, inciso III e artigo 4º, inciso II, ambos da nossa Carta Primavera de 

1988), é forçoso convir que esse atendente de emergência deve ter a sensibilidade 

de prestar um atendimento atencioso, mesmo para os casos mais simples e de 

menor gravidade em respeito a dignidade humana do solicitante. Para que isso 

ocorra a formação do atendente é primordial e não pode ser titubeante, parcial ou 

fragmentada, ou seja, como explica Adorno (1959) não deve constituir-se numa 

mera semiformação.  

A formação do atendente deve comportar não só aspectos técnicos, mas 

também humanistas que promovam o respeito absoluto e inexorável à dignidade da 

pessoa humana. E mais, deve ser perene, daí concepção que reafirma a instituição 

de uma formação continuada para esse profissional, pois, e como dito, trata-se de 

formação e não capacitação. 

Como a formação deve ser unitária e sua fragmentação (semiformação) pode 

ser entendida como seu colapso, é necessária a promoção da integralidade do 

processo educativo do policial de maneira interdisciplinar, para que o policial militar 

possa apropriar-se e ter como referência a pluralidade cultural. Uma proposta 

------------------------- 
11

Expressão usada no julgamento pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental nº 45, Relator: Ministro Celso de Melo em 29/04/04. 
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fragmentada em disciplinas dificulta a correlação dos saberes pertinentes, bem como 

a visão segmentada no momento da atuação profissional, impede a percepção do 

conjunto.  

A formação do policial deve ser integral, justamente pela autonomia que se 

espera desse profissional durante sua atuação nos casos emergenciais. Imperioso 

destacar que nas Polícias Militares, o trabalho é eminentemente civil, mas com 

estética militar, arraigada aos valores éticos e morais, que são verdadeiros e 

relevantes vetores axiológicos desta categoria profissional. Portanto, o policial militar 

precisa ter autonomia para atuar em qualquer esfera no desempenho das suas 

funções, afinal, como Kant destaca: “a autonomia é, pois, o fundamento da 

dignidade da natureza humana e de toda natureza racional” (2007, p. 79).  

O trabalho policial colabora enormemente para a paz social e seu efetivo 

humano precisa de autonomia para agir em prol da segurança da sociedade. O 

policial militar, independentemente de sua graduação, é uma autoridade policial e 

tem competência para decidir e agir, tal como na situação mais peculiar que é a de 

uma equipe composta por dois policiais militares que ao atender um chamado de 

emergência decidem a forma de ação e deliberam quanto às providências ulteriores, 

independentemente de ordem de superior hierárquico.  

Assim também é o trabalho do atendente de emergência, que tem autonomia 

para deliberar por si só e em poucos segundos entre o registro ou não de uma 

ocorrência, entre o emprego ou não de uma viatura policial, definir a seleção sobre a 

natureza e grau de prioridade da ocorrência. Essas demandas refletem no 

acionamento ou não do aparato institucional, tais como, helicópteros e viaturas 

especiais para atuação no controle de distúrbios civis. Percebe-se, portanto, que da 

decisão do atendente de emergências, vidas poderão ser salvas, o que reforça a 

necessidade de estar plenamente preparado para agir. 

O trabalho do agente público, diferente do particular, por ser regido sob a 

égide da legalidade estrita (artigo 37, caput da CF/88), ou seja, esses profissionais 

atuam somente segundo parâmetros do que está previsto em lei. Para o particular 

prevalece a legalidade comum, ou seja, não está obrigado a fazer nada ou deixar de 

fazer alguma coisa, senão em virtude de lei (artigo 5º, II da CF/88). Percebe-se, daí, 

que a margem de autonomia de qualquer agente público em serviço fica adstrita ao 

que a lei autoriza que ele faça. Entretanto grande parte destes atos administrativos 

goza do atributo da discricionariedade, que nada mais é do que uma margem 
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decisória, que somente pode ser bem executada por quem tem autonomia de seus 

atos. 

Ademais, importante destacar a diferença entre os requisitos de lealdade e 

fidelidade, sendo que o primeiro é o restrito cumprimento da lei, ao passo que no 

segundo há, além disso, uma preocupação com aspectos axiológicos que norteiam a 

atividade do agente (informação verbal)12. Nesse veio, importante dizer que, 

hodiernamente, a questão principiológica tem a mesma força vinculatória que a lei 

escrita, afinal, norma é gênero que abarca duas espécies: regras escritas e 

princípios (escritos ou não).  

O agente público deve nortear seus atos sempre em prol do interesse público 

e coletivo (interesse primário), que se presume idêntico ao interesse do Estado 

(interesse secundário), mas em havendo dissonância entre eles (primário e 

secundário), deve-se, inexoravelmente, priorizar o primeiro em detrimento do 

segundo, afinal, como destaca Adorno: “[...] na medida em que colocarmos o direito 

do Estado acima do de seus integrantes, o terror já passa a estar potencialmente 

presente.” (2012, p. 136).  

Daí a premente mudança de paradigma de que a Polícia é o “braço armado 

do Estado”, para ser a efetiva “protetora da sociedade”.   

Entretanto, o policial militar somente poderá discernir entre o certo e o errado, 

não só no contexto legal, mas, sobretudo, principiológico, se tiver uma efetiva e 

completa formação, de modo a contemplar, como exposto, uma visão holística, 

crítica e fundamentada de contexto. 

Respaldado pela subscrição do referencial doutrinário de Theodoro Adorno e 

Imannuel Kant, a autonomia e sua emancipação somente pode vir de uma 

heteronomia, ou seja, “a formação tem como condições a autonomia e a liberdade” 

(ADORNO, 1996, p. 397). Portanto, para que se tenha uma formação que propicie a 

tão desejada e necessária autonomia é premente que se adote uma visão dialética, 

exercitada na prática profissional, com educadores fortes, determinados e 

determinantes para esta formação, onde se encontre presente a autoridade, mas 

sem autoritarismo. Isso reforça a importância da formação de um grupo consistente 

de formadores que colaborem com a trajetória formativa dos atendentes na busca 

dessa autonomia profissional. 

------------------------- 
12

 Fonte: aula do professor Alípio Márcio Dias Casali, no seminário sobre Semiformação em 
20/10/2015.  
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Obviamente que pela própria estética militar, o símbolo da autoridade deve e 

estará sempre presente, afinal, a PMESP é pautada em dois grandes paradigmas 

que a sustenta: Hierarquia e Disciplina. Essas premissas basilares despertam no 

policial militar um forte sentimento de respeito e reconhecimento de limites, 

sentimentos estes cada dia mais inexistentes na sociedade contemporânea, embora 

sejam essenciais: 

 

Com disciplina e cumprindo as regras os demais comportamentos 
florescem: cidadania; respeito ao próximo; autocontrole diante de 
situações adversas e busca de alternativas para solução de conflitos 
sem uso da força física (SOUZA LUIZ, 2014). 

  

Nesse veio, a genialidade de Kant (1999) que ressalta a importância da 

disciplina, sobrepondo-a, inclusive, frente à cultura, para destacar de forma assente 

a sua relevância: 

 

Quem não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto; quem não 
tem disciplina ou educação é um selvagem. A falta de disciplina é um 
mal pior que falta de cultura, pois esta pode ser remediada mais 
tarde, ao passo de que não se pode abolir o estado selvagem e 
corrigir um defeito de disciplina. (1999, p. 16)  

 

Entretanto e, de outra borda, a seriedade necessária à formação militar, 

pertinente a qualquer formação, não é sinônimo de tristeza, mas sim, a qualifica. 

Portanto é possível conciliar uma formação séria com alegria, afinal, como destaca 

Freire (1996), seriedade docente não é incompatível com afetividade e com alegria, 

senão vejamos:  

 

Na verdade preciso destacar como falsa a separação radical entre 
seriedade docente e efetividade. Não é certo, sobretudo do ponto de 
vista democrático, que serei tão melhor professor quanto mais 
severo, mais frio, mais distante e “cinzento” me ponha nas minhas 
relações com os alunos [...]. 
É falso também tomar como inconciliáveis seriedade docente e 
alegria, como se alegria fosse inimiga da rigoridade. Pelo contrário, 
quanto mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca e 
minha docência, tanto mais alegre me sinto e esperançoso também 
(p. 52-53) 
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Na mesma linha, destaca-se o pensamento de Immanuel Kant, que defende a 

conciliação entre a autonomia, pressuposto único ao ser humano, e a disciplina, 

conforme se verifica na clareza solar da explicação de Zatti (2007): 

 

Dessa forma a educação moral kantiana conjuga disciplina e 
liberdade. Por isso para Kant a disciplina não é oposta à autonomia, 
ao contrário, a disciplina é necessária para que o homem aprenda a 
guiar sua vontade pela razão a assim possa ser autônomo (p. 32-33). 

 

A exata medida da seriedade e alegria na educação está justamente na 

conciliação dos pressupostos basilares da hierarquia e da disciplina com a 

afetividade na formação. Essa justa calibragem é descrita por Freire:  

 

A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que não 
posso obviamente permitir é que minha afetividade interfira no 
cumprimento ético do meu dever de professor no exercício de minha 
autoridade. (1996, p.52) 

 

Vê-se, portanto, que a formação do atendente de emergência deve manter o 

forte apelo à disciplina, como caminho e trajetória para a autonomia, mas sem 

afastar a afetividade na relação heterônoma que conduz a ela. 

Todos esses elementos curriculares devem ser pensados quando da 

definição das metas e programação do curso, afinal, como destaca (Garcia, 1999), 

todo curso de formação inicial precisa definir os objetivos que pretende alcançar. 

O curso de formação do COPOM/SP deve ter como objetivo formar 

profissionais que sejam verdadeiros peritos na segurança pública de emergência. 

Isso exige, não só conhecimentos técnicos das ferramentas tecnológicas utilizadas, 

mas e, sobretudo, explicitar sua ênfase no respeito aos direitos humanos 

fundamentais e a dignidade das vítimas e dos solicitantes do serviço emergencial. 

Para tanto o atendente deve ter condições de refletir sobre o conceito de um 

bom atendimento emergencial, compreendendo sua importância dentro do contexto 

da persecução penal13. Nessa reflexão é imperioso que o atendente tome 

consciência da importância do respeito à dignidade da pessoa humana que solicita o 

serviço de emergência policial. Daí a importância de um modelo curricular norteado 

por esses valores axiológicos, assim como aponta Silveira:  

------------------------- 
13

 Expressão jurídica ligada à atuação do Estado e toda a sua trajetória na prevenção e repressão 
das infrações penais. 
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Cabe ressaltar, em dimensão prospectiva, a importância da inserção 
da Educação em Direitos Humanos de forma consistente, contínua e 
ampla em diferentes níveis de formação da estrutura educacional 
brasileira. Em síntese, promover a legitimação da Educação em 
Direitos Humanos para todos. (2013, p. 482). 

  

Entretanto a formação inicial não é suficiente, sendo de rigor a implementação 

de uma formação continuada, pautada na prática profissional, tanto para o atendente 

de emergência quanto para o seu formador. 

 

b)  Dialogicidade e Reflexão na Prática Profissional e Social  

 

O novo modelo curricular do COPOM/SP tem como atributo essencial da 

formação do policial que esta ação seja pautada na dialogicidade, acolhendo as 

experiências pessoais e profissionais de cada um dos discentes. Deve, ainda, 

propiciar a reflexão sobre a prática profissional, tornando, portanto, o processo de 

formação uma ação crítica e reflexiva. 

O marco desencadeador dessa reflexão deve ser os assuntos dia a dia do 

atendente de emergências de tal forma que desperte sua atenção sobre os temas, 

justamente pela empatia com os assuntos tratados. Nessa linha, ressaltamos com 

apoio em Abramowicz (2001, p. 138): “[...] o pensar sobre a prática, sobre o 

cotidiano como ponto de partida para o processo formativo”.  

Vê-se, portanto, que tornar o policial militar um profissional reflexivo vai para 

além do domínio de conteúdos ou controle de um arcabouço de ferramentas 

tecnológicas aplicadas no processo de atendimento policial. Necessário é conhecer 

e relacionar técnicas de ação, teorias e modos de agir para a devida interpretação 

de conflitos e problemas.  

Paulo Freire sitetiza com propriedade a importância de que a prática formativa 

se realize por intermédio da reflexão crítica num processo que seja permanente, o 

que deve ser incluído na proposta curricular e princípios que regem a formação do 

atendente de emergência, dada sua pertinência diante do contexto que caracteriza 

essa função: 

 
Por isso é que, na formação permanente dos professores, o 
momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 
pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 
melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário a 
reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 
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confunda com a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da 
prática enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao 
máximo. Quanto melhor faça esta operação tanto mais inteligência 
ganha na prática em análise e maior comunicabilidade exerce em 

torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade. (FREIRE, 
1996, p. 18) 

 

 

O autor discute complementarmente em sua obra a possibilidade de formação 

do professor que se liberta a partir de sua criticidade. A fusão entre a teoria e a 

prática, em uma verdadeira práxis capaz de integrar ação e reflexão que resultam na 

transformação. Tendo como objeto a prática profissional e como parâmetro a 

reflexão sobre ela, é possível desvelar a teoria que está por trás da ação, 

configurando e transformando a concepção que a sustenta.  

É imprescindível ressaltar que a formação dos policiais militares como 

atendentes de emergência deve fundamentar-se na concepção freireana de 

educação, de modo a não dissociar a teoria da prática. Esse procedimento exige 

que o profissional de segurança pública seja um verdadeiro pesquisador de sua 

prática e não apenas um transmissor de conteúdos. 

Obviamente que este pressuposto, sintetizado na concepção freireana de 

“ação-reflexão-ação”, não afasta a necessidade de o atendente de emergência 

efetivamente conhecer os conteúdos do seu trabalho, refletir sobre suas 

experiências, embasadas em um referencial teórico que enriqueça suas 

interpretações sobre “o que fazer”, “como fazer” e, principalmente, “como fazer 

melhor”, pois a melhoria do seu desempenho significa que mais vidas serão salvas!  

As mudanças metodológicas da formação devem estimular uma perspectiva 

crítico-reflexiva, assim como sugere Nóvoa (1997), necessitando formar profissionais 

“autônomos” que, através do diálogo e das dimensões coletivas, possam se 

autoformar, alcançando uma emancipação profissional.  

Tornar-se um profissional reflexivo, não é apenas dominar os conteúdos e 

técnicas necessárias ao trabalho, mas aprender a correlacionar novas técnicas de 

ação, novas teorias e modos de enfrentar problemas e conflitos existentes na 

sociedade que carece do serviço público de segurança. Os policiais possuem um 

verdadeiro encargo público, portanto tem a obrigação de ser verdadeiros gestores 

de seu espaço e, no caso em comento, os profissionais no atendimento de 

emergência são os gestores da emergência a eles apresentada pelo solicitante e, 
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por isso mesmo, devem ter condições de administrar o arcabouço de problemas com 

que se deparam.  

Diante dos aspectos analisados, ressaltam-se como requisitos ao exercício 

profissional dos policiais que desempenham a função de atendente: atualização 

contínua de conhecimentos, autorreflexão sobre suas práticas de modo a convertê-

las em ações transformadoras e libertadoras. Para atingir esse nível profissional, a 

simples formação inicial não é suficiente. É necessária uma formação continuada, 

que promova uma reflexão permanente sobre suas ações.  

O currículo do atendente e do formador do COPOM/SP deve priorizar o 

compartilhamento dos saberes entre o docente e o discente, com predomínio do 

diálogo e da troca de experiências, afinal, trata-se de adultos e profissionais de 

segurança pública que possuem as mais diversificadas viviências em suas 

respectivas carreiras, portanto, essa riqueza de experiências deve ser compartilhada 

e usada em prol da formação.  

Nessa vereda e mais uma vez à luz do pensamento de Freire (1987), 

enquanto o educador for o detentor do conhecimento e o educando um simples 

receptor, não ocorrerá uma efetiva educação libertadora, na qual a interação e o 

diálogo promovem a aprendizagem e impulsionam ambos (educador e educando) a 

tornarem-se efetivos sujeitos do processo de aprendizagem. Neste sentido elucida 

Freire (1996, p. 13): “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao 

aprender”. 

Essa reflexão é ratificada por Abramowicz (2001) ao abordar o sentido do ser 

sujeito de sua prática profissional ao explicitar seu significado: “ser capaz de refletir 

sobre sua prática e transformá-la - tornando-a mais significativa, mediante o diálogo 

– pela tomada de consciência da teoria que a embasa” (p. 139). 

A prática dialógica integra o modelo cooperativo de aprendizagem, no qual 

todos os participantes têm igual importância para o projeto, envolvendo: Formadores 

do COPOM/SP, Atendentes de Emergência, Comandantes e Cidadãos que 

demandam o serviço. O trabalho em equipe pressupõe o engajamento de todos, 

sendo, portanto, incompatível com uma proposta impositiva, daí a essencialidade de 

um sentimento de pertencimento que somente virá com um consensualismo 

transacional e emponderamento de uma concepção diferenciada de atuação e 

formação.  
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Exige-se, daí uma mudança de paradigma das funções dos integrantes do 

processo, afinal, o formador deve deixar de lado a postura de transmissor de 

saberes, para ser o mediador pedagógico do processo de aprendizagem, 

sustentando relações horizontalizadas. Ao contrário de ser um agente impositor, o 

formador deve ser um estimulador ao propiciar condições para a construção de 

saberes juntamente com o aluno.  

Nesse sentido, o formador do COPOM/SP deixa de ter o estereótipo 

caricaturizado do detentor exclusivo do conhecimento e passa a ser o mediador dos 

aprendizes, o estimulador de uma racionalidade emancipatória, por meio de 

avaliação conjunta constante dos trabalhos e pesquisas realizadas a partir dos 

problemas que aflingem a sociedade. 

Masetto sintetiza essas concepções ao descrever a postura que todo 

professor deve ter. Esses qualificativos se aplicam ao trabalho do policial militar e 

deve ser assumida pelo formador do COPOM/SP envolvendo os atendentes de 

emergência: 

 

[...] ele também um aprendiz, requalificado como profissional da 
educação e com um papel no processo de aprendizagem de 
intelectual transformador, crítico e emancipador; planejador de 
situações de aprendizagens; mediador e incentivador dos alunos em 
suas aprendizagens; trabalhando em equipe e em parceria com os 
alunos e com seus colegas professores, superando o individualismo 
e a solidão reinantes na docência. (2011, p. 16) 

  

Para tanto, deve-se pensar nos tempos e espaços formativos, quebrando 

paradigmas ortodoxos de aulas com 50 minutos em uma sala de aula com um 

formador especialista em um determinado assunto do COPOM/SP, ministrando 

“sua” aula, em “sua” sala de aula.  

É necessário criar-se um verdadeiro “espaço mágico” (informação verbal)14, 

ou seja, um momento no qual fiquem afastados os problemas pessoais e externos 

ao momento da aula, criando-se uma verdadeira “egrégora” formativa. É assim 

definido por Abramowicz (2001, p.138): “um espaço especial de construção do 

conhecimento em que a reflexão é a mola propulsora do trabalho”.  

------------------------- 
14

 Fonte: aula da professora Mere Abramowicz do dia 03/03/2015.  
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No tocante ao tempo, é importante a qualificação do seu uso, ou seja, 

priorizar o que os gregos denominavam de tempo Kairós (tempo-qualidade) em 

detrimento do tempo Chronos (tempo-cronológico).  

Diante desses requisitos que compõem uma concepção crítica, reflexiva e 

emancipadora de educação, intensifica-se a visão de que o currículo que 

fundamenta a formação do atendente e a atuação do formador do COPOM/SP deve 

ser provocativo, na medida em que propicie a emerção desse profissional em 

situações-problema similares às que vivenciará concretamente na sua atividade 

profissional. 

 

c) Participação e Cooperação  

 

O exposto sugere que o COPOM/SP deve enfatizar a promoção da formação 

do atendente de emergência visando contemplar os anseios e as expectativas da 

sociedade no tocante ao padrão de excelência sempre desejado. Os indicadores da 

realidade social são basilares na definição dos parâmetros curriculares que 

subsidiam a formação desse profissional. Por corolário, torna-se indispensável a 

presença de representantes da sociedade na formação policial de maneira 

cooperativa. 

O atendente de emergências deve ter uma formação planejada e completa, 

para que atenda os anseios de toda a coletividade que precisa contar com o serviço 

de policiamento ostensivo. No planejamento dessa formação é essencial a presença 

e participação ativa da sociedade, quando da discussão e deliberação de mudanças 

na proposta e sistemática de formação profissional do atendente de emergências.  

Deve-se reconhecer que o especialista em Segurança Pública é o policial, 

mas a realidade se expressa nas relações sociais entre os cidadãos que as vivencia, 

o que lhes dá condição de precisar os problemas que os afetam e exigem atuação 

policial. Portanto é necessária uma gestão participativa da formação policial que 

devem ser incorporadas nas definições e redefinições do seu currículo. 

Essa participação é de fundamental importantância na medida em que 

permite à sociedade conhecer melhor a PMESP, até mesmo para 

desmistificar algumas idiossincrasias, fruto de um passado que a maioria dos 

policiais militares sequer vivenciou.  
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Ao assumir a participação, compartilha-se também a corresponsabilidade nos 

acertos e no enfrentamento das dificuldades como a existência de preconceitos, de 

modo a mitigá-los. Insere-se neste caso o papel da mídia que possui forte influencia 

sobre as pessoas e como destaca Apple (2006), mobiliza e impõe o cenário que 

deseja sobre um determinado assunto: “a mídia não só nos ajuda a construir a 

natureza dos problemas com que nos deparamos, mas também atua como um forte 

instrumento mobilizador” (p. 227).  

A reconcepção da participação da sociedade na formação curricular, 

possibilitará, por parte daqueles que criticam as ações policiais, possam repensar 

suas avaliações. Como destaca o autor supracitado, a compreensão do significado 

sobre liberdade admite a existência de contestações e desacordos, o que incentiva a 

mobilização de grupos com diferentes opiniões. 

A participação social fomenta o debate dos conteúdos curriculares, 

aumentando a qualidade da formação e, por consectário, do serviço prestado à 

sociedade, permitindo uma construção conjunta da proposta curricular, o que resulta 

em uma maior adesão a mudanças na formação, tal como aponta Abramowicz: 

 

Participação no processo de elaboração do currículo significa que os 
protagonistas sociais constroem o conhecimento, o recriam e o 
ressignificam. É uma construção junto e não um viver o construído, 
executar um currículo prescrito. (2006, p.4)  

 

Essa construção se depara com diversos dificultadores de natureza sócio 

cultural e institucional, tal como Apple e Beane (2001) nos advertem ressaltando a 

idéia de vivência democrática: “Uma experiência democrática se constrói mais por 

meio de seus esforços contínuos de fazer a diferença” (p. 25). 

No que se refere à participação da sociedade na elaboração de propostas 

curriculares de formação, podemos visualizar sua viabilidade por meio da 

elaboração de projetos a partir de problemas locais, desenvolvidos conjuntamente 

integrando grupos representativos da comunidade, formadores e atendentes de 

emergência.  

A proposição de ações por projetos diferencia-se da tradicional proposta 

disciplinar, pois como demonstra o histórico do COPOM/SP, a atuação da PMESP 

nos 645 municípios do Estado poderá enriquecer-se qualitativamente ao ter como 

referência as peculiaridades das realidades locais. Essa possibilidade se funda na 
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caracterização de ações concretas, tal como destaca Masetto (2011, p.16): 

“identificar os novos cenários históricos, políticos, culturais; as ciências e a 

tecnologia nesse mundo; os valores e problemas que assolam as comunidades de 

adultos, jovens, de crianças nas próximas décadas no Brasil e no mundo”. 

A participação da sociedade tem potencial de contribuição na redefinição do 

perfil do profissional do COPOM/SP e reconcepção dos procedimentos de 

atendimento voltado às demandas sociais, tal como explica o supracitado autor: 

 

[...] explicitando as características que se elegem visando a formação 
de profissionais tais como hoje exigem a sociedade, as carreiras 
profissionais, o avanço das ciências e da tecnologia e sua 
responsabilidade social. (MASETTO, 2011, p. 16) 

 

d)  Respeito à Pluralidade e Multiculturalidade  

 

A atuação do atendente de emergência deve ser sempre voltada para a 

proteção, promoção e preservação da dignidade da pessoa humana. Para tanto, é 

imperioso resguardar a totalidade da sociedade, respeitando a sua ampla 

diversidade, preservando as especificidades culturais de raça, etnia, convicção 

religiosa e ideologica, valorizando a multiculturalidade e rechaçando a discriminação. 

Essa pluralidade social gera um feixe amplo e intenso de contradições, maximizando 

a complexidade de atuação do atendente de emergência no trato com os cidadãos e 

considerando a intensidade e amplitude das mudanças sociais, como destaca 

Silveira: 

 

As mudanças da ordem social ocorrem de maneira diversificada 
gerando cenários de extensa pluralidade de configurações 
socioculturais que se expressam nas formas individuais e coletivas 
de viver em sociedade, nos seus diferentes âmbitos de organização, 
o que se intensifica no atual contexto da globalização. Neste 
contexto, as alterações são rápidas e imprevisíveis, exigem novos 
aprendizados e o reconhecimento de que não há soluções únicas. 
(2013, p. 472) 

 

Como verdadeiro fundamento da República Federativa do Brasil, respaldado 

no Artigo 1º da CF/88, vigora em nosso país o amplo respeito à pluralidade, não só 

na política, mas de maneira abrangente, comportando, dentre outros aspectos, a 

pluralidade religiosa, sexual, cultural e social. 
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Portanto a formação do atendente de emergência deve ser pautada na plena 

inclusão e respeito a essa diversidade e, contrario senso, contrapondo-se, de forma 

veemente, a qualquer expressão discriminatória ou preconceituosa relativa a 

peculiaridades como as de natureza cultural, étnica e religiosa. Para tanto, o 

paradigma curricular do COPOM/SP deve traduzir na sua integralidade o total 

respeito a essa multicultura, característica marcante da sociedade brasileira.   

Em decorrência cabe colocar em destaque que o currículo do atendente de 

emergência deve respeitar as mais diversas opiniões e pontos de vista dos membros 

da sociedade, devendo promover a tolerância como característica marcante da 

atuação desse profissional. 

Esse posicionamento acolhedor e pacifista vai ao encontro da busca por uma 

efetiva democracia substantiva e participativa, da qual a PMESP é promotora, dada 

sua função de prover a segurança pública, como explica Bonavidez:  

 

O povo é a Constituição, a Constituição é o povo; os dois com o 
acréscimo da soberania compõem a santíssima trindade do poder. 
Mas não de qualquer poder, senão aquele que traz a inviolabilidade, 
a grandeza ética, a fundamentalidade da democracia participativa 
(2008, p. 304) 

 

Em outras palavras, o currículo deve considerar as necessidades e 

expectativas de todos os segmentos da população. Afasta-se, com isso, a 

possibilidade da edição de um currículo com concepção limitada, que atenda 

exclusivamente a interesses de grupos específicos, o que resulta, segundo Apple na 

ênfase do enfoque econômico da democracia:  

 

[...] A democracia deixou de ser um conceito político para tornar-se 
um conceito econômico. O sentido coletivo de liberdade que antes 
era muito maior (embora seja necessário não sermos românticos 
aqui) foi amplamente substituído por noções individualistas de 
democracia como uma simples escolha do consumidor. (2006, p. 
234)  

 

e) Promoção da Criticidade 

  

Deve-se admitir que uma das características mais polêmicas para rever o 

paradigma curricular da formação do atendente de emergência está na promoção da 

criticidade. Esta interpretação pode estar embasada na estética militar que baliza as 
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relações pessoais e que são pautadas em dois requisitos norteadores inexoráveis, já 

apontados anteriormente: Hierarquia e a Disciplina. Porém essa dúvida é dissipada 

ao se admitir que esses valores não são excludentes, mas considerados como vigas 

mestras da atuação da PMESP.  

Diante dessa realidade a proposta curricular deve promover a ampla 

utilização das vivências dos policiais militares, as quais se traduzam em 

experiências que conversem com a prática formativa, atributo necessário para os 

profissionais do COPOM/SP. A criticidade implica no questionamento técnico-

profissional sobre os temas postos à reflexão, consubstanciados nas experiências 

profissionais dos discentes, tal como destaca Freire (1996): “É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” 

(p. 18).  

Como explica o supracitado autor, percebe-se que a formação do atendente 

deve incorporar uma criticidade que se efetiva por meio do diálogo; que não se 

compõe pela teoria ou pela prática isoladamente, mas sim pela práxis que, 

efetivamente, integra ação e reflexão para a consecução de uma formação 

transformadora, como tão bem explica Freire (1996): “A reflexão crítica sobre a 

prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática, sem a qual a teoria pode ir 

virando blábláblá e a prática, ativismo” (p. 12).  

As bases teóricas existentes respaldam a concepção de que a ação 

profissional na Educação deve se caracterizar pela criticidade, na qual o professor 

assume uma postura questionadora preservando o sentido social do conhecimento 

como um todo, posicionando-se em relação à neutralidade e à hegemonia ideológica 

predominante que interfere no senso comum, tal como destaca Giroux (1997) ao 

tratar do professor: “[...] deveriam ser vistos como homens e mulheres livres, como 

uma dedicação especial aos valores do intelecto e ao fomento da capacidade crítica” 

(p. 161). 

Sabemos das peculiaridades da formação policial militar que tem demandado 

uma certa hegemonia de procedimentos operacionais para garantir a segurança e 

qualidade das ações, entretanto não deve favorecer uma formação alienadora, ao 

revés, deve ser a mola propulsora para o desenvolvimento do pensamento crítico, 

voltado para a realidade profissional e social.  

Dada a sua complexidade, a sociedade contemporânea precisa e merece 

contar com um policial que seja crítico, ativo, reflexivo, libertador e transformador. 
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Somente por meio da formação conseguiremos esse perfil profissional, porém uma 

formação que não se limite à acumulação de conteúdos, mas seja pautada na 

reflexibilidade crítica, que permita ao atendente de emergência responder o “por 

quê” e “para quê” está aprendendo determinado assunto, assim como possa 

precisar “onde” e “quando” vai aplicar determinado conhecimento. Masetto sintetiza 

idéias chave que devem ser incorporadas numa alteração do modelo curricular de 

formação em questão: 

 

Deslocamento do processo de instrução e transmissão de 
conhecimentos para o processo de aprendizagem onde aprendizes 
(professor e aluno) descobrem significados para as informações 
pesquisadas, reconstroem de modo crítico as informações e chegam 
a produzir conhecimento; onde aprendizagem não quer dizer só 
desenvolvimento intelectual, mas desenvolvimento também de 
habilidades e atitudes e valores. (2011, p.15) 

 

A atuação do atendente de emergência influencia e é influenciada por 

elementos culturais, sociais, ideológicos e políticos. Por essa razão, o policial militar 

deve ser o gestor do seu próprio trabalho, assumindo-se como profissional 

efetivamente transformador. Este desafio exige que o conteúdo curricular concilie os 

saberes existentes, sem nunca perder a perspectiva de se produzir novos 

conhecimentos. Neste sentido, ensinar e aprender interligam-se tendo como 

referência o conhecimento já existente, na perspectiva dos novos saberes a serem 

construídos, como sintetiza Freire: 

 

Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses dois momentos do 
ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o conhecimento 
já existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento 
ainda não existente. (1996, p. 14).  

 

O referido autor proclama o caráter indicotomizável da “do-discência” 

(docência e discência) associado à importância da pesquisa. Considera-se 

inquestionável que esses predicados devem estar presentes no currículo do 

atendente de emergência do COPOM/SP. 

Visto as características que devem nortear os indicadores do currículo de 

formação do atendente de emergência do COPOM/SP, resta ainda, tratarmos da 

organização desse currículo. Para tanto, é necessário refletir sobre princípios 

epistemológicos inovadores que promovam uma aprendizagem integral, a partir de 
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eixos conectores do conhecimento de caráter multi e interdisciplinar conforme 

explicitado anteriormente. Esse sentido inovador deve contemplar a totalidade da 

aprendizagem, abrangendo não somente os aspectos cognitivos e técnicos, mas 

também e, sobretudo, aqueles ligados a elementos axiológicos e afetivos. 

Justifica-se nessa direção analisar tanto os conteúdos presentes no currículo 

proposto, como também aqueles presentes nos meandros do dia a dia da 

aprendizagem. Este pressuposto tem como apoio a classificação sobre currículos 

dada por Sacristán (1999), em definição cristalina de Jesus: 

 

O currículo oculto representa tudo o que os alunos aprendem 
diariamente em meio às várias práticas, atitudes, comportamentos, 
gestos, percepções, que vigoram no meio social e escolar e não 
aparece no planejamento. (2008, p. 2640) 

 

Na formação policial militar não é diferente, pois se considera que a 

democratização desses elementos ocultos é necessária para extirpar ou, ao menos, 

mitigar os elementos negativos de um currículo oculto, mas também para valorizar 

os elementos éticos, morais, de dignidade e de autoestima nele eventualmente 

presente. 

Considerando os aspectos anteriormente discutidos, o currículo de formação 

do atendente de emergência deve ser norteado por princípios epistemológicos que 

promovam um aprendizado sistematizado e integral dos conhecimentos necessários 

para sua prática profissional. Nessa perspectiva há necessidade de que o atual 

modelo de formação inicial do atendente de emergência seja reconcebido por sua 

característica disciplinar e, não raras vezes como a maioria dos cursos de formação, 

por programação sustentada por conteúdos desassociados da prática profissional.  

Tal formatação resulta em severas dificuldades para o atendente ao 

correlacionar os saberes estudados nas diversas disciplinas no momento da efetiva 

prática profissional. Diante disso, não raras às vezes, este profissional passa a 

observar como os demais atendentes atuam e age da mesma maneira. Entretanto, 

acaba por perpetuar os mesmos vícios destes outros atendentes, diminuindo a 

qualidade do trabalho policial. 

O cenário apresentado revela o que Tardif (2002), classifica como um modelo 

aplicacionista, ou seja, as aulas são divididas em disciplinas, mas ao se formar, o 

profissional se depara com exigências que a prática impõe precisando aprender por 
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si mesmo, não conseguindo na maioria das vezes associar com os saberes vistos na 

graduação, o que distancia o conhecimento da prática. 

O enfrentamento dessa realidade impõe que o currículo seja revisto de modo 

a se pautar na formação integral, que tenha como ponto de partida a prática 

profissional e por meio de projetos que possam ser definidos colaborativamente com 

a sociedade a partir de situações problemas que aflinjam a população em diferentes 

comunidades. 

O processo de avaliação do curso de formação do atendente também merece 

especial destaque, na medida em que deve ocorrer em todos os momentos, ou seja, 

antes, durante e após a formação, promovendo a elaboração de diagnósticos 

cumulativos tendo em vista sua função subsidiária ao enriquecimento e pertinência 

dos planos e programações. 

Essa avaliação deve ter o caráter mediador, possibilitando identificar os 

saberes prévios dos discentes sobre o assunto a ser tratado e, ao final, mensuar o 

que, de fato, é aprendido. Os mecanismos de avaliação devem incluir a utilização de 

atividades desafiadoras que sejam instigadoras e despertem a participação de todos 

na busca de alternativas frente as situações emergentes. 

Destaca-se, portanto, a relevância de uma autoavaliação por parte dos 

atendentes, garantindo, com isso, a criticidade do processo formativo, na medida em 

que podem mensurar o quanto de empenho e esforço foi, de fato, disposto por eles. 

Esta concepção difere da avaliação exclusivamente somativa que se reduz a 

conhecida prática de “estudar para prova”, geralmente com abordagens fracionadas 

e sem a devida articulação com o exercício profissional na área da segurança 

pública. 

Reforçar a ideia de que a avaliação deve ocorrer durante todo o processo de 

aprendizagem, implica a necessidade de uma devolutiva do formador para os 

alunos, motivando-os a aprender e revendo e reconstruindo, se necessário for, os 

rumos do processo, a fim de garantir, efetivamente, a aprendizagem de todos.  

Pelo exposto, entende-se que a instituição dessas mudanças de modo a rever 

e adequar o currículo de formação policial a novos parâmetros, deverá passar, 

obrigatoriamente, pelo aval do Comando da Instituição e, no caso dos atendentes de 

emergência, do Comando do COPOM/SP. Supõe também uma revisão 

infraestrutural, se admitido for, buscando parcerias com a comunidade externa. 
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2.2 Desafios das Orientações Curriculares do COPOM/SP 

 

Para a tão almejada formação de excelência do policial militar de maneira 

completa e integral, não basta sua formação inicial. Necessário é levar em 

consideração sua prática profissional, na qual o profissional reflita sobre ela e possa 

mudar comportamentos e efetivamente formar-se de maneira contínua. 

O ponto de partida para a aplicação e desenvolvimento dessa nova proposta 

curricular é a incorporação da história de vida considerando o percurso pessoal e 

profissional do policial militar, pois, como expõe Moita: 

 

O processo para uma formação completa se dá com a constituição 
do si próprio, mas sempre tendo como parâmetro as aprendizagens 
em um sem número de interações, confundindo-se o caminho 
formativo com o próprio percuso vital (1997 p.114). 

 

O policial militar não é um ente alheio ao convívio da coletividade, ao revés, é 

fruto da sociedade e nela está inserido. Por consectário, seus preceitos pessoais, 

tanto axiológicos quanto sentimentais, estão inseridos e umbilicalmente intrínsicos 

em sua atuação profissional. 

Na Educação, há muito se fala sobre o significado da história de vida do 

professor para sua prática formativa e profissional, haja vista as contribuições de 

Nóvoa (2007) sobre o tema, na medida em que explica a mescla de “Adesão, Ação e 

Autoconsciência” que compõe a condição de ser educador. 

Para o policial militar esses aspectos são tão importantes quanto para o 

professor, afinal, envolve o que há de mais relevante para qualquer ser humano: a 

proteção de vidas. Nesse veio, é primordial que o policial militar tenha “Adesão” aos 

aspectos de natureza moral e ética que norteiam a essência do seu trabalho.  

Porém, não basta a adesão, é necessária a “Ação”, como verdadeiro 

movimento para escolha das melhores estratégias para a promoção da segurança 

pública. Nesse aspecto, vale referendar que é o momento do policial militar tomar as 

rédeas da segurança pública e, efetivamente, posicionar-se como o especialista no 

assunto, definindo as ações a serem seguidas para a consecução dos objetivos 

ligados ao tema da preservação da ordem pública. 

Por derradeiro, a “Autoconsciência”, ainda tão carente na atuação e formação 

policial militar, tem em vista que o profissional possa refletir sobre sua prática e 
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formar-se no exercício da ação profissional. Essa reflexão é componente essencial 

dos projetos institucionais, que por sua vez, devem se amoldar com intensidade ao 

interesse público, traduzindo seu caráter inovador.  

Indubitavelmente, essa formação somente se dá gradativamente, o que exige 

que o atendente de emergência tenha, além da formação inicial, uma experiência 

operacional de no mínimo dois anos para se candidatar a uma vaga na função. À luz 

da obra de Tardif, a atuação do atendente de emergência deve ser compreendida 

como: “[...] um amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da 

formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experimentais” 

(2002, p. 36).  

Esse processo inclui na sua primeira etapa os saberes profissionais ligados 

aos cursos superiores de formação policial que permitem ao neófito policial tomar 

contato com conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, tais como sociologia, 

direito, história, os quais visam embasar os procedimentos operacionais do trabalho 

policial. 

Já os saberes experimentais, são aqueles baseados na ação profissional e na 

rotina diária que permitem ao profissional desenvolver saberes pragmáticos. Esses 

ainda pouco explorados na formação policial militar, menos ainda na formação do 

atendente de emergência, requer algo ainda inovador na formação policial que pode 

se viabilizar por meio da formação continuada. 

Os saberes curriculares são baseados nos objetivos e métodos institucionais. 

Daí a importância de uma profunda reflexão sobre indicadores curriculares para a 

formação do atendente de emergência, pois deles serão extraídos os saberes que 

irão compor a sua prática profissional. 

A revisão e reconcepção do currículo do COPOM/SP, requer também pensar 

na seleção desse profissional e no seu tempo de experiência pretérita para que 

possa exercer a função de atendente de emergência. Isso porque, tal como destaca 

Garcia (1999), é necessária a predisposição do profissional em apropriar-se das 

novas aprendizagens e vontade na busca do constante aprimoramento. Assim como 

Tardif (2002) ressalta que, o tempo de experiência é um importante elemento na 

constituição de todos os saberes.  

O atual modelo do COPOM/SP vai nessa linha, pois já exige como requisito 

para ingresso no COPOM/SP a voluntariedade, afastando a transferência cogente 

para o exercício da função de atendente de emergência. Adicionalmente, requer 
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experiência mínima de dois anos para que o policial militar se candidate a uma vaga 

de atendente de emergência.  

A justificativa prende-se ao fato de que a construção dos saberes provém da 

história de vida de cada um e carece ao neófito policial militar algo tão primordial que 

é considerado, concomitantemente, um fato jurídico estrito senso ordinário e um 

bem jurídico material, que é o “tempo”. As experiências vividas no decorrer do tempo 

propiciam aprendizagens que subsidiarão a construção de novos saberes. Como 

afirma Tardif:  

 

[...] é apenas ao cabo de um certo tempo – tempo de vida 
profissional, tempo da carreira – que o eu pessoal vai se 
transformando pouco a pouco, em contato com o universo do 
trabalho, e se torna um eu profissional. (2002, p.108-109) 

 

O trabalho policial militar está intimamente ligado às relações sociais vividas, 

ao prestar um serviço para a comunidade e, justamente por ter esse múnus público, 

que as percepções de sua experiência de vida são primordiais. Até mesmo porque o 

policial também faz parte da sociedade, sua história de vida e suas relações sociais 

e profissionais (desde que respeitado o tempo para a construção dos saberes) terão 

o importante papel de subsidiar e complementar seu processo formativo. 

Torna-se essencial que haja a devida correlação dessas experências com os 

saberes teóricos e profissionais e, para tanto, a equipe de formadores desses 

profissionais ganha importância ainda maior. Afinal, somente por meio da 

heteronomia que se atinge a autonomia, tal como ensina Kant (1724-1804), 

explicitado por Zatti: “Torna-se então uma obediência voluntária, não fundada na 

autoridade do outro, mas na obediência à razão, a si mesmo, descobrindo assim a 

autonomia.” (2007, p. 32) 

Nessa linha, vale a distinção de Garcia (1999) pela qual não se confunde 

autoformação com heteroformação. Na primeira, o agente se responsabiliza 

exclusivamente com sua formação, tal como explica o autor: “A autoformação é uma 

formação em que o individuo participa de forma independente e tendo sob seu 

próprio controlo os objectivos, os processos, os instrumentos e os resultados da 

própria formação.” (GARCIA, 1999, p. 19). 

Já na heteroformação, o agente se especializa a partir do contato externo 

com especialistas na área, sendo: “uma formação que se organiza e desenvolve a 
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partir de fora, por especialistas, sem que seja comprometida a personalidade do 

sujeito que participa” (GARCIA, 1999, p.20).  

Na formação do atendente de emergência e do formador do COPOM/SP 

ambas são importantes. O profissional do COPOM/SP deve buscar sua formação, 

tornando-se responsável por ela, assim como, à luz dos bons exemplos dos 

profissionais especialistas na área, fortalecer essa formação. 

O supracitado autor identifica também, aquilo que denomina interformação, 

advinda do compartilhamento das experiências profissionais entre seus pares. Mais 

uma vez destaca-se o papel do formador do COPOM/SP, como responsável pela 

promoção dos momentos que ocorram essa troca de experiências entre os 

atendentes de emergência. 

Esse profissional precisa muito mais do que uma mera capacitação em um 

conjunto de ferramentas tecnológicas que permitam o cadastro das ocorrências, pois 

como afirma Garcia (1999), formação não se confunde com mero treinamento ou 

reciclagem, uma vez que: “[...] supera o carácter tradicionalmente individualista das 

actividades de aperfeiçoamento [...]” (p.137).  

Para instituir e desenvolver indicadores curriculares é importante ainda refletir 

no “como” aplicar os conteúdos formativos e, para tanto, é preciso pensar sobre 

como as mais variadas modalidades formativas impactam no processo 

epistemológico, na medida em que respondam as necessidades do atendente de 

emergência. 

As modalidades formativas são importantes na medida em que fomentam o 

liame entre a teoria e a prática, tal como destaca Soligo e Prado:  

 

São propostas de ampliação do conhecimento pessoal e profissional 
que, entretanto, só cumprem os propósitos que as justificam quando 
de fato se convertem em experiência formativa para os sujeitos a que 
se destinam, isto é, quando respondem de algum modo as 
necessidades e inquietações que eles têm.  (2008, p.3). 

  

É relevante, correlacionar a proposta de formação do COPOM/SP segundo a 

classificação das modalidades formativas indicadas pelos supracitados autores 

explicitando a seguir as diferentes dimensões e processos que a compõe: 

Autoformação, Observação do Exercício da Função, Formação em Grupos e 

Formação Voltada para o Ambiente de Trabalho. 
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Os “Processos de Autoformação” compreendem as iniciativas pessoais dos 

agentes, a partir de pesquisas e estudos individuais e de interesses que advêm de 

casos concretos ou até mesmo de discussões com parceiros de trabalho. 

Atualmente a formação continuada do atendente de emergências 

praticamente se limita a uma autoformação, pois as breves preleções antes do início 

do serviço não são suficientes para colmatar as lacunas formativas desses 

profissionais. O mesmo ocorre com os formadores do COPOM/SP, que a partir de 

discussões com os discentes durante os cursos, pesquisam e coletam informações 

para se aprimorarem. Essas últimas práticas devem ser incentivadas, pois trazem o 

aluno como corresponsável por sua formação, na medida em que compreende que o 

aprender passa por suas decisões, devendo ter, por corolário, uma postura pró-

ativa. 

O discente deixa a cômoda posição de ouvinte dos saberes proferidos pelo 

formador e passa a ter uma postura participativa e dialógica, tanto com ele quanto 

com os demais atendentes-alunos. O marco inicial deste diálogo deve ser pesquisas 

feitas pelos alunos sobre temas trazidos pela participação da sociedade, permitindo 

produções intelectuais, tanto de maneira individualizada quanto em grupo. 

Já o formador do COPOM/SP tem condições de, antes mesmo da ação 

propriamente dita, planejar sua aula e prever questionamentos, maximizando a 

qualidade de sua aula, tal como afirma Soligo e Prado: “[...] quando a pessoa em 

formação toma para si a condição de aprendiz – curiosa, “antenada” e perspicaz – 

qualquer fragmento de informação pode ser um indício, um sinal, uma resposta.” 

(2008, p. 30) 

Os “Processos de Observação do Exercício da Função” compreendem a 

análise de práticas profissionais não só pelo profissional em formação, mas 

conjuntamente com parceiros mais experientes, justamente para facilitar a reflexão 

sobre formas de atuação bem sucedidas. 

Essa modalidade formativa, ainda muito carente na formação policial, merece 

atenção especial, considerando sua importância para a formação do atendente de 

emergência e qualidade de seu trabalho. Cabe destacar a viabilidade desta 

proposição uma vez que todos os áudios do COPOM/SP são gravados e se tornam 

um acervo significativo de referências que podem servir como supedâneo para essa 

heteroformação.  
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Não se trata de uma mera aprendizagem por imitação, mas de inserir a 

alteridade nessa trajetória formativa que tem seu percurso individualizado, mas que 

pode ser, indubitavelmente, beneficiada pelos resultados positivos das experiências 

vivenciadas pelo coletivo, tal como aponta Soligo e Prado:  

 

Mas a observação ativa de práticas exemplares é um dispositivo 
poderoso de formação em qualquer área de atuação. Esse é um 
direito de todo aprendiz: se, por um lado, a imitação não garante a 
aprendizagem, por outro não se pode prescindir de modelos de 
referência para aprender. Para fazer igual? Não. Nem seria possível. 
Para os modelos serem recriados, transformados, superados. (2008, 
p.12) 

 

As afirmações dos referidos autores nos levam a ressaltar a importância em 

se investir na formação que incorpore o incentivo para que as boas práticas sejam 

utilizadas como elemento propulsor deste processo formativo. 

A “Formação em Grupos” tem o condão de fomentar a realização de 

atividades coletivas. Parte-se do pressuposto que a formação em grupo constitui-se 

num facilitador da aprendizagem. Na formação inicial e continuada do atendente de 

emergência esse processo deve ser utilizado e incentivado na medida em que todos 

os profissionais estão, em tese, voltados para o mesmo objetivo. A formação em 

conjunto promove um maior aprofundamento das discussões por meio das ações 

realizadas em um grupo reflexivo. 

Para que a equipe se torne efetivamente reflexiva e formativa é necessário 

que alguns princípios sejam assumidos e revertam nas situações vivenciadas 

conjuntamente, tal como apresenta Soligo e Prado: 

 

Interesses compartilhados, respeito real pelo outro, aceitação das 
diferenças, solidariedade em atos, acolhimento, escuta, crença na 
possibilidade da construção coletiva de conhecimento, convicção que 
ali encontrarão respostas ainda que parciais para as necessidades, 
dúvidas e questões que inquietam. (2008, p. 13) 

 

Todas essas características são essenciais, assim como o diálogo franco no 

qual se respeite as experiências de cada um dos atendentes do COPOM/SP, assim 

como sintetiza Abramowicz ao relevar o significado do diálogo: “A dialogicidade é 

vital: ela desencadeia debates, fertiliza reflexões, instiga questionamentos. Nos 
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grupos de formação reflexiva o vínculo se traduz pelo diálogo e semeia a 

comunicação e a sintonia.” (2001, p. 139) 

Os “Processos de Formação Voltada para o Ambiente de Trabalho” traz como 

pressuposto uma maior efetividade da formação quando ocorre no ambiente no qual 

a atividade profissional ocorre ordinariamente. A formação realizada no espaço de 

trabalho profissional é relevante nesta proposição e deve ser fomentada. Nessa 

vereda, defendemos que a formação inicial e continuada do atendente de 

emergências até possa ocorrer em ambientes diversos do Centro de Emergências, 

tal como nas Escolas de Formação Policial Militar ou no complexo do Comando 

Geral, mas somente de forma satelitária, sendo que a parte mais substancial desta 

atividade deve se dar no COPOM/SP.  

Todas as modalidades supracitadas devem se integrar para a consecução de 

um objetivo maior que é a melhora no processo formativo do profissional do 

COPOM. Entretanto como destacamos desde o inicio, a formação inicial não é 

suficiente para atender as necessidades e expectativas de uma sociedade em 

constante mudança, o que resulta na preemência da instituição de uma formação 

continuada para os atendentes do COPOM/SP. 
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3 FORMAÇÃO CONTINUADA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL  

 

              Diante da importância do trabalho dos profissionais do COPOM/SP e pelo 

seu perene contato com uma sociedade é necessário que o atendente de 

emergência mantenha-se constantemente alinhado aos anseios sociais. Essa 

mutação social cada vez mais acelerada impacta fortemente nos processos 

formativos, tal como explica Feldmann: 

 

A sociedade contemporânea, denominada por alguns como 
sociedade da informação e por outros como sociedade do 
conhecimento, se apresenta tendo como uma de suas características 
a acelerada transformação pela qual passa o mundo, provocada 
pelos avanços tecnológicos, que incidem na constituição de uma 
nova cultura do trabalho, afetando diretamente o universo escolar. 
(2009, p.75) 

 

O atendimento a esta demanda exige que o curso de formação inicial dos 

atendentes de emergência seja constantemente reformulado, atualizando-os 

segundo as mutações sociais. 

Essa atualização do curso de formação inicial é primordial para os neófitos 

atendentes, mas não é apropriada para atingir os profissionais já formados e que 

estão exercendo a função de atendentes de emergência. Estes profissionais 

também precisam se atualizar segundo os anseios da sociedade e, para atender a 

essas constantes mudanças sociais, faz-se necessária a instituição de uma efetiva 

formação continuada. 

A formação continuada não deve se limitar a especialização técnico-

profissional, por ter uma abrangência muito maior ao compreender o perene 

processo de aprendizagem que é intrínseco à própria essência de inconclusão do 

ser humano, tal como explicita Freire: “[...] o homem como ser inconcluso, 

consciente de sua inconclusão, e seu permanente movimento de busca do ser mais” 

(1987, p. 42). 

Portanto, segundo visão freiriana, a própria condição humana é caracterizada 

por sua inconclusão, sendo característica de natureza ontológica. Essa condição 

não é meramente instrumental, limitando-se a uma capacitação técnica, que é sim 

finita.  
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A formação do atendente de emergência não deve se limitar ao aspecto 

instrumental, com domínio de um conjunto de saberes técnicos, tais como manusear 

aplicativos, memorizar procedimentos padrão ou aplicar técnicas de atendimento. É 

necessário o reconhecimento do sentido social da função, de amparo à sociedade 

fragilizada por momentos traumatizantes que a fizeram ligar para o telefone de 

emergência. Daí a relevância do serviço prestado pelo atendente do COPOM/SP, 

que consiga estabelecer um canal de comunicação que extrapole a mera 

conversação e atinja uma sintonia de empatia com a vítima do crime. 

A formação do atendente deve levar em consideração, como ensina 

Feldmann (2009), a gestão, o currículo e as condições de trabalho, analisando a 

multidimensionalidade da formação e o seu real propósito social, afastando-se de 

um caráter meramente instrumental, atingindo a esfera da identidade pessoal e 

profissional do agente. 

Para que isso ocorra é necessária a constante construção e reconstrução da 

identidade pessoal e profissional do atendente de emergência que somente advirá 

de uma formação continuada, pautada na ação profissional e tendo como paradigma 

o absoluto respeito a dignidade da pessoa que procura o auxílio da PMESP por meio 

do telefone de emergência “190”. 

Nessa mesma linha Bauman (2007) destaca o vínculo entre o aprendizado e 

sua devida utilidade ao aspecto duradouro e perene:  

 

Mais precisamente, no ambiente líquido-moderno a educação e a 
aprendizagem, para terem alguma utilidade, devem ser contínuas e 
realmente por toda a vida. Nenhum outro tipo de educação ou 
aprendizagem é concebível; a formação dos eus ou personalidades é 
impensável de qualquer outra forma que não seja uma reformulação 
permanente e eternamente inconclusa. (BAUMAN, 2007, p. 155) 

 

Silveira (2013) esclarece com clareza solar como deve ser essa educação no 

decorrer da vida: “Que nos faça refletir sem limites sobre nosso cotididiano, tendo 

em vista entender deveres e direitos que nos cercam.” (p. 473) 

A formação continuada, sob o enfoque profissional, tem o caráter justamente 

de proporcionar novas reflexões e meios para aprimorar o trabalho policial, 

desmistificando o conhecimento do senso comum. É um desdobramento dos 

saberes que são adquiridos na formação inicial e que são necessários, frente a um 

cenário de mudanças cada vez mais velozes. Segundo Rossi (2008), formação 
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continuada é: “um processo de construção permanente do conhecimento e 

desenvolvimento profissional” (p.57).   

A formação continuada passa longe de ser uma mera reciclagem ou treino de 

alguma lacuna da formação inicial, tal como afirma Garcia (1999). Trata-se, em 

verdade, de um todo perene que se inicia com a formação inicial e prossegue tendo 

como referência a práxis na busca da excelência, compreendendo uma gama 

variada de ações, tal como destaca Giovani:  

 

[...] são constituídos por um conjunto de vivências e convivências 
diferenciadas, que incluem seu próprio percurso pessoal, sua 
autoformação, o contato com estudo de especialistas e a execução 
de sua própria prática. (2013, p. 114). 

 

O processo de formação continuada deve ser reflexivo para o profissional 

atuante, pois permitirá compreender melhor e de maneira mais aprofundada sua 

prática, tal como explica Abramowicz:  

 

Refletindo sobre a prática, buscamos desvelar a teoria que está por 
detrás dela, para melhor compreendê-la em abrangência e 
profundidade. Em um próximo momento volta-se à prática visando 
transformá-la. Esse movimento ação-reflexão-ação propõe um vetor 
“de dentro para fora”, partindo das necessidades, das aspirações e 
dos desejos dos alunos para uma construção coletiva do currículo. 
(2001, p.138).  

 

A partir dessa análise da prática se desvela toda a teoria que lhe dá 

sustentáculo. Com isso, temos uma qualificação dessa prática, uma vez que se 

retorna a ela hipertrofiada pela reflexão.  

Esse movimento da prática para a reflexão e vice-versa, torna-se verdadeiro 

amálgama entre a experiência e a teoria, efetivamente transformando a atividade 

pragmática. A supracitada autora sintetiza com primazia: “A reflexão sobre a prática 

é a base fundamental da formação continuada” (ABRAMOWICZ, 2001, p.138)  

Essa abordagem ainda é muito nova no âmbito da formação profissional dos 

atendentes de emergência, daí a importância de desmistificar alguns pontos para 

permitir uma reflexão mais apurada. Ainda hoje, na formação desses profissionais há 

predomínio de um modelo individual de formação, ou seja, além da valorização da 

formação inicial, inexistem propostas instituídas para uma formação continuada. 
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Na área da Educação, a importância da formação continuada já está mais 

sedimentada, entretanto teve todo um histórico para que isso ocorresse. Ao 

refletirmos sobre esse histórico, facilitamos a instituição da formação continuada 

policial militar, uma vez que não se partirá do zero e muitos problemas já 

enfrentados e superados na Educação deixarão de ocorrer na PMESP. Portanto é 

importante relembrarmos o contexto histórico da formação continuada na Educação 

e tomá-la como parâmetro para aplicação na PMESP. 

 

3.1 Histórico da Formação Continuada 

 

Segundo Nóvoa (2007), as concepções sobre formação continuada na 

Educação foram se amoldando com o passar do tempo, sofrendo robustas 

mudanças e migrando da exclusiva formação inicial para a formação continuada, 

passando pela chamada formação em serviço.  

Inicialmente, a formação concentrava-se nos saberes específicos do 

professor sobre sua disciplina e não se pensava em práticas metodológicas, tanto 

que as décadas de 1940 e 1950 foram momentos de percepção de como a presença 

do professor impactava fortemente no processo de aprendizagem dos alunos, tendo 

um currículo sob enfoque exclusivamente tecnicista, sendo: “um arranjo sistemático 

de disciplinas, matérias, de conteúdos” (ABRAMOWICZ, 2006, p.2).  

Diferentemente, na década de 1970, como destaca A. Soligo et al. (2008), 

começa a preocupação com as práticas metodológicas e passa-se a instituir o 

treinamento dos professores. São as chamadas técnicas de ensino, com enfoque 

em técnicas e métodos de treinamento de professores, mas ainda sem ênfase nos 

saberes sobre os conceitos metodológicos e sim sobre os conteúdos específicos de 

cada disciplina. Vale lembrar que ainda hoje a formação dos docentes na PMESP 

recebe a denominação de “Técnicas de Ensino”.  

No tocante ao currículo, como destaca Abramowicz (2006), o significado 

social da aprendizagem é enfatizado no conhecimento produzido por autores como 

Paulo Freire, Michel Apple e Henry Giroux. Na década de 1980, os aspectos 

políticos e sociais passam a dar o contorno da formação dos professores e voltam-

se os olhares para as classes com menor capacidade econômica, percebendo-se o 

caráter ideológico da escola.  
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Surge, nesse momento, a chamada Pedagogia Crítica com duas escolas 

marcantes no Brasil: A Crítica Social dos Conteúdos, da lavra do professor Demerval 

Saviani e a Educação Popular, capitaneada pelo professor Paulo Freire. As análises 

de Saviani propiciam a compreensão da educação como verdadeiro reduto do 

patrimônio cultural e o currículo como o transmissor dos temas que compõe esse 

patrimônio, sendo, portanto, de abrangência restrita e não crítica. Em Freire destaca-

se o contexto socio cultural, a interação entre aluno e professor, focalizando a 

realidade das camadas menos favorecidas. Essas doutrinas ampliaram os estudos 

no campo curricular, apontando-se, segundo Abramowicz (2006), diferentes 

dimensões sobre currículo, quais sejam: “[...] a cultural, a epistemológica, a histórica, 

a política e a social.” (p.2).  

Entretanto, ainda assim, a formação continuada, segundo Imbernón (2010), 

mantinha uma sólida presença do paradigma da racionalidade técnica, com forte 

destaque para o conhecimento técnico dos conteúdos em detrimento dos saberes 

sobre metodologias de ensino.  

Esse esboço de formação continuada recebeu a denominação de capacitação 

em serviço, mas ainda sem a ideia de perenidade da formação. Isso soou, como 

aponta Weisz (2009), como um verdadeiro contrassenso: 

  

Nesses programas ainda predominava a ideia de que a formação em 
serviço tinha como função compensar as deficiências de formação 
profissional do professor. Em algum momento o professor estaria 
capacitado, e essas ações dexariam de ser necessárias (WEISZ, 
2009, p.118). 

  

Frente à presença maciça do paradigma da racionalidade técnica, o professor 

passou a ser visto, como destaca Holly (2007), como um técnico em determinado 

assunto e o ensino se limitava a instrução e treinamento dessas competências, 

assim como a formação do professor se dava exclusivamente por meio de 

transmissão de conhecimentos. 

Essa formação tecnicista predomina como valor de referência dos professores 

até hoje, gerando situações paradoxais na medida em que foram formados em um 

modelo que os influencia no modo de agir atualmente, tal como destaca Imbernón:  

 

Considerar essa época a partir da perspectiva atual aventura-me a 
dizer que foi um período em que o modelo hegemônico de educação 
e formação foi tão difundido e incrível, que marcou toda uma geração 
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de professores que ainda padecem das contradições evidentes entre 
o que fizeram e o que atualmente pensam que se deveria fazer. 
Esses docentes foram formados no autoritarismo, com fundo 
positivista e com uma visão técnica de um ofício no qual havia 
soluções teóricas para tudo e para todos. Acreditaram nisso ou se 
forçaram a crer, para depois colocar tudo em quarentena. Alguns 
ainda não superaram isso (2010, p.19). 

 

Na formação do atendente de emergência ainda remanesce a ideia de 

treinamento, muitas vezes adstrito a atualizações de programas de computador, 

muito aquém do necessário para a efetiva atuação desse profissional. E mais, o 

formato de ensino desses profissionais também se limita a transmissão de 

conhecimentos do professor com aulas exclusivamente expositivas o que impede a 

interação entre docentes e discentes.  

Essas reflexões indicam que todos esses pressupostos históricos se 

assemelham a realidade hodierna da formação dos atendentes de emergência, 

entretanto, é consabido que esse conceito de capacitação não se encerra em si 

mesmo, pois carece de um elemento primordial que é a necessidade da constante 

reflexão sobre sua prática para uma formação que seja permanente. 

Na década de 1990, elementos foram inseridos a essa formação do professor, 

sobretudo a ideia de formação na ação por meio da reflexão, associados ao foco na 

qualidade da educação voltada para a inclusão no mercado de trabalho, que 

segundo Soligo et al. (2008), valoriza a interrelação da história de vida pessoal e 

profissional do professor em detrimento de meros conhecimentos sobre técnicas ou 

conteúdo disciplinar. Nesse período, o currículo passa a ser o centro das atenções 

em toda a Educação.  

Não se pode olvidar que na mesma década houve maior preocupação com a 

formação continuada, não só sob o enfoque conteudista, mas também metodológico, 

porém ainda com distanciamento da realidade, ou seja, garantindo a articulação 

entre teoria e prática profissional. Faltava ao professor o apoio necessário para 

contextualizar os saberes adiquiridos no curso ou no treinamento, o que dificultava a 

transferência destes conhecimentos para a prática docente, tal como alerta 

Imbernón: “Essa é uma tarefa demasiado grande e muitas vezes impossível na 

realidade prática” (2010, p.20). 

Com relação ao pensamento curricular, no incío do século XXI, com a 

evolução da ciência da Educação surgem novos parâmetros e a concepção da base 
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curricular passa a ter vários significados, tal como destaca Abramowicz, portanto, o 

currículo contemporâneo passa a ter uma concepção polissêmica, senão vejamos: 

 

Nessa concepção multifacetada o currículo é visto como uma arena, 
um campo de lutas que refletem as contradições, um autêntico 
“território contestado” onde não existe uma só cultura unitária, 
homogênea, dando lugar a um multiculturalismo. (2006, p.3) 

 

Nos anos 2000, houve a sedimentação da necessidade de o professor refletir 

sobre sua prática para que efetivamente pudesse mudar e melhorar 

comportamentos, tal como aponta Schön (2000) que defendeu um novo paradigma 

curricular que valorizasse a reflexão permanente sobre os fazeres do aluno e do 

professor. Assim, destaca o autor a necessidade de: 

 

[...] repensar tanto a epistemologia da prática quanto os 
pressupostos pedagógicos sobre os quais seus currículos estão 
baseados e devem adaptar suas instituições para acomodar o ensino 
prático reflexivo como um elemento-chave da educação profissional. 

(SCHÖN, 2000, p.25). 

 

A significativa contribuição do supracitado autor reside justamente em 

detalhar o “como” ocorre a reflexão da prática, trazendo um escalonamento quanto a 

essa reflexão. Primeiramente, trata do chamado “Conhecer na Ação”, na qual os 

conhecimentos se originam e se desenvolvem envolto às práticas cotidianas e com 

esponteneismo:  

 

Usarei a expressão conhecer-na-ação para referir-me aos tipos de 
conhecimento que revelamos em nossas ações inteligentes – 
performances físicas, publicamente observáveis, como andar de 
bicicleta [...] Nós o revelamos pela nossa execução capacitada e 
espontânea. (SCHÖN, 2000, p. 31).  

 

Esse comportamento espontâneo não dependente de formalizações na sua 

manifestação ocorre, segundo o autor, também nas atividades profissionais, por 

conta de experiências vivenciadas e convicções decorrentes. Essa realidade pode 

ser observada no policial militar que intuitiva e automaticamente, durante o 

patrulhamento policial militar ostensivo, dirige a viatura e mantém sua atenção 

voltada para o arredor ou o atendente de emergência mais experiente que realiza o 
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conjunto de acionamentos computadorizados sem refletir, enquanto conversa com o 

solicitante. 

O passo seguinte, segundo Shön, é a chamada “Reflexão na Ação”, na qual o 

profissional precisa de uma reflexão mais apurada, frente ao surgimento de 

problemas não habituais que se tornam verdadeiras barreiras a serem transpostas. 

Essa reflexão até pode se dar posteriormente a ação, momento em que o 

profissional identifica o problema, o motivo de seu surgimento e o que não deu certo 

na sua prática. Entretanto, pode fazê-lo ainda durante a ação, sem sequer 

interrompê-la, já refletindo sobre o problema, fazendo os devidos ajustes para a 

solução e prosseguir na sua prática, tal como explica Alarcão: 

 

A reflexão na ação acompanha a ação em curso e pressupõe uma 
conversa com ela. Refletimos no decurso da própria ação, sem a 
interrompermos, embora com breves instantes de distanciamento e 
reformulamos o que estamos a fazer enquanto estamos a realiza-lo, 
tal como fazemos na interação verbal em situação de conversação. 
(2011, p. 54) 

  

Essas soluções para os imprevistos se dão muito mais pelas experiências 

pretéritas do que pelo estudo teórico sobre o problema. Como exemplo, temos o 

policial que durante uma incursão operacional, ao perceber que a porta está 

bloqueada, imediatamente procura por uma janela para conseguir prosseguir ou o 

atendente de emergência que não encontrando um endereço narrado pelo 

solicitante, faz o cadastro a partir de um ponto de referência que seja significativo. 

Por derradeiro, Schön faz referência ao que denomina “Reflexão sobre a 

Ação”, pela qual o agente faz uma analise mais aprofundada sobre sua ação, em 

momento posterior a sua prática, com o condão de fazer um prognóstico de 

problemas e prever ações e soluções futuras. O autor chama esse processo de 

tematizar a prática, tal como explica Alarcão: 

 

A reflexão sobre a ação pressupõe um distanciamento da ação. 
Reconstruímos mentalmente a ação para tentar analisá-la 
retrospectivamente. 
Para que a dimensão formadora atinja um alto grau formativo e um 
valor epistêmico, resultando em aquisição de conhecimentos a 
disponibilizar em situações futuras, importa que esse processo seja 
acompanhado por uma metarreflexão sistematizadora das 
aprendizagens ocorridas. (2011, p.54) 
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Diante deste paradigma, a formação do atendente de emergências deve se 

dar com base nessa reflexão sobre sua prática, mas sempre associada com o 

sustentáculo teórico para que efetivamente possa garantir a uma compreensão 

fundamentada no processo formativo. 

A proposta da formação continuada para o atendente de emergência deve ser 

capaz de atingir essa reflexão mais aprofundada sobre a prática profissional. Para 

isso, o formador do COPOM/SP deve planejar momentos formativos que atinjam 

esse pressuposto, além de valer-se de metodologias de ensino que favoreçam essa 

ação. 

A fim de tornar mais próxima da realidade prática da atividade do 

COPOM/SP, sugerimos algumas estratégias metodológicas para ser implementadas 

tanto na formação do atendente de emergência, quanto no formador do COPOM/SP, 

que como veremos, também é primordial.  

Outro aspecto de reconhecida importância na formação continuada é a 

tecnologia, primordial na formação do atendente de emergência, pois seu trabalho 

está intimamente ligado aos recursos tecnológicos. O COPOM/SP, como visto no 

capítulo anterior, é o maior reduto tecnológico da PMESP e o trabalho do atendente 

é indissociável desses conhecimentos. Os formadores dos atendentes precisam 

estar atualizados sobre essas evoluções tecnológicas, apropriar-se desses 

conhecimentos e, em tempo oportuno, propiciar condições para que os atendentes 

de emergência também tenham esse domínio. 

A tecnologia exerce forte influência também na formação continuada, afinal, 

como destaca Feldmann (2009), impacta diretamente na cultura do trabalho e por 

consectário, na educação. 

Na construção de um novo paradigma curricular para o COPOM/SP é 

necessário transcender da simples disposição de recursos tecnológicos para o 

atendente. A inovação curricular pretendida envolve diferentes aspectos que 

transmutam para uma nova aprendizagem, mais autônoma e robusta dos sujeitos do 

processo, composta por uma gama de elementos que quando trabalhados 

conjuntamente resultam em um currículo favorecedor do enriquecimento da 

formação dos atendentes. 

A formação dos atendentes de emergência ainda é tecnicista e ocorre 

somente a formação inicial, com pouca reflexão sobre a prática. Mudar essa 

concepção torna-se um desafio transformador da qualidade da formação destes 
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profissionais e, para que isso ocorra, são necessárias, entre muitas competências, 

conhecimentos metodológicos e teóricos sobre o processo de ensino e de 

aprendizagem, ou seja, o “como” se aprende e o “como” se ensina, associado aos 

fundamentos conceituais pertinentes . 

Nesse contexto do âmbito metodológico, a formação em todas as 

modalidades de ensino, incluindo, portanto, a formação dos atendentes de 

emergência, deve privilegiar a reflexão a partir de situações didáticas reais, 

assumindo como diz Scarpa: 

 

[...] uma dimensão participativa e investigativa através do diálogo 
com a própria ação, da discussão – momentos de uma interlocução 
questionadora - e do desejo de compartilhar a prática, de onde surge 
a necessidade legítima de contribuições teóricas apresentadas pelo 
formador. (1998, p.38)  

 
 Em sua obra a autora supracitada traz princípios para uma boa formação, 

destacando-se: valorização dos conhecimentos prévios dos professores, 

aprendizagem significativa, autonomia e cooperação. Todos esses princípios 

somente serão alcançados com a instituição e preocupação com estratégias 

metodológicas de ensino. Portanto, na formação continuada, a preocupação com o 

“como” formar é essencial. São as estratégias formativas que colaboram para que o 

profissional efetivamente reflita sobre sua prática e consiga a tão esperada 

transformação da prática. 

Tudo isso é indissociável da atividade de formação continuada dos 

atendentes de emergência, que precisam sair de uma postura meramente passiva 

para se apropriarem dos conhecimentos que a reflexão sobre sua prática propiciará. 

Assim como os formadores do COPOM/SP precisam conhecer e aplicar estratégias 

metodológicas durante as formações, propiciando a pragmática reflexão profissional. 

De toda essa evolução histórica da formação do professor, remanesce a 

certeza da importância da continuidade da formação e que ocorra voltada para a 

realidade da prática profissional. Tendo como referência os conhecimentos 

construídos na área da Educação que remonta há quase sessenta anos, reafirma-se 

que a formação continuada do atendente de emergência se faz premente e, tal como 

a do professor, deve ocorrer a partir de sua prática, com estratégias metodológicas 

que promovam a reflexão sobre sua realidade profissional. Deve ser promovidos por 
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uma equipe de formadores vocacionados e dedicados para que consiga, 

efetivamente, mudar comportamentos. 

 

3.2 Formação Continuada do Atendente de Emergência  

 
Como visto no capítulo 1, o atendente de emergência passa por um rigoroso 

processo seletivo e, antes de iniciar o desempenho das suas atribuições, recebe 

uma formação específica para o exercício de sua função pública (formação inicial), 

sendo vedado o exercício das funções de atendente de emergência sem essa 

formação. 

O curso é promovido pela Seção de Treinamento e Qualidade (STQ) e 

comprende dois módulos para os Cb/Sd, sendo o primeiro para a função de 

atendente de emergência e o outro para a função de “despachador”, como é 

designado o profissional que encaminha a ocorrência para as viaturas.  

Um grande desafio está em separar a tarefa de formação com a de 

fiscalização, pois na atual estrutura organizacional do COPOM/SP, a mesma seção 

que cuida da formação também realiza a auditoria dos áudios dos atendentes de 

emergência, o que, não raras vezes, resulta na maior visibilidade do papel de 

fiscalização do trabalho do formador. 

Nesse contexto o superior hierárquico tem a obrigação de aplicar o “Poder-

Dever Disciplinar”, que nada mais é do que a imposição de apurar e, se houver 

prática de transgressão disciplinar, punir o subordinado. Vale lembrar que, tal como 

ensina Mello (2012), a discricionariedade do superior pode residir somente na 

tipificação da falta disciplinar, mas não na apuração da transgressão cometida, 

portanto havendo indícios da prática transgressional, esta deve ser apurada. Não é 

ocioso rememorar que essa obrigação do superior nada tem a ver com a estética 

militar e sim, verdadeiro corolário do Poder-Disciplinar, que vigora como poder 

instrumental para toda a Administração Pública. 

De outra borda, não se pode perder a perspectiva de que a atuação desses 

formadores do COPOM/SP não pode ter unicamente a finalidade de apurar 

transgressões disciplinares, mas sim de contribuir efetivamente na formação dos 

atendentes. É necessário que as eventuais não-conformidades detectadas, 

subsidiem os rumos da formação continuada, justamente para quebrar com esse 
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paradigma da supervisão para punir erros, em detrimento das benesses de uma 

observação para intervenção formativa.   

As ponderações apresentadas indicam a importância da valorização e 

incentivo dos formadores na tarefa específica de ensino, com o intuito de 

desmistificar o viés fiscalizador desse profissional. Daí a importância de 

transversalizar os conhecimentos resultantes do avanço das discussões na área da 

Educação sobre a prática do Coordenador Pedagógico para aplicar na atuação do 

formador do COPOM/SP.  

Fato é que a formação do atendente de emergência se dá por intermédio 

desses formadores e essa prática educativa precisa ser contínua, permitindo que se 

desvelem os saberes, interesses, procedimentos explícitos e implícitos do trabalho 

do atendente de emergência, bem como e, principalmente, estabelecendo 

mecanismos de auxílio para aprimorar seu trabalho, minimizar erros e promover a 

efetiva mudança de comportamentos. 

É sabido que inexiste uma base teórico conceitual e metodológica sobre a 

atuação dos formadores que atuam na capacitação dos policiais militares do 

COPOM/SP. Há necessidade de uma regulamentação apropriada, o que sugere 

socorrermo-nos ao referencial teórico da área da Educação, que possui amplo e 

significativos saberes a respeito da concepção de formação e do desempenho de 

formadores como o Coordenador Pedagógico.  

Ressalta-se nessa direção reflexões de Orsolan (2001) ao expor sobre a 

necessidade de que o Coordenador Pedagógico assuma seu papel de formador, 

problematizando e orientando os professores: “O coordenador medeia o saber, o 

saber fazer, o saber ser e o saber agir do professor” (p.22). Da mesma forma, 

compete ao formador do COPOM/SP a incumbência de refletir não só sobre a 

prática operacional do atendente de emergência, mas também sobre sua prática 

como formador educador, com o condão de propiciar condições para a mudança de 

comportamento dos atendentes. 

Para que isso ocorra é primordial que o formador dos atendentes de 

emergência possa contar com programas de aprimoramento de suas competências 

para realizar essa primordial atividade, mantendo-se permanentemente atualizado. 

Além disso, o formador do COPOM/SP deve exercer o papel de mediador do 

conhecimento, despindo-se de vaidades por ser o professor dos demais policiais, 

ressaltando, ao lado das responsabilidades administrativas pelas eventuais falhas 
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cometidas pelos atendentes, o desenvolvimento formativo dos policiais atendentes. 

O destaque de Placco aborda essa dimensão: 

 

[...] a capacidade e a disponibilidade para promover a expressão de 
todos os professores no grupo, acolher suas expressões e garantir 
que seus pontos de vista sejam respeitados, impedir que 
estabeleçam bodes expiatórios, promover o rodízio de papéis no 
grupo, identificar as necessidades individuais e buscas atendê-las 
por meio de estudos e orientações [...]. (2010, p.60). 

 

Uma das grandes dificuldades de uma atuação nesses moldes por parte do 

formador do COPOM/SP reside no próprio modelo ainda adotado pela PMESP para 

suas formações, pautados por um formato notadamente à primazia da racionalidade 

técnica. Portanto o formador acaba por replicar esse modelo, priorizando em suas 

atividades de formação a ênfase em conteúdos e competências de caráter técnico-

operacional.  

Essa concepção resulta num viés excessivamente teórico e, não raras vezes, 

em uma conduta descompassada da realidade e da prática profissional, o que se 

distancia de concepções como a de Freire (1987) ao explicitar o sentido do que 

intitula de “educação bancária”: 

 

A educação que se impõe aos que verdadeiramente se 
comprometem com a libertação não pode fundar-se numa 
compreensão dos homens como seres “vazios” a quem o mundo 
“encha” de conteúdos; não pode basear-se numa consciência 
especializada, mecanicistamente compartimentada, mas nos homens 
como “corpos conscientes” e na consciência como consciência 
intencionada ao mundo. Não pode ser a do depósito de conteúdos, 
mas a da problematização dos homens em suas relações com o 
mundo. (FREIRE, 1987, p. 38). 

  

A preocupação maior com a assimilação de conteúdos por parte daqueles 

que passam por um proceso de formação, os coloca numa postura exclusivamente 

passiva, sem que sejam aproveitadas as experiências vividas desses profissionais, 

como sintetiza Freire:  

 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, 
que o formando, desde o princípio mesmo de sua experiência 
formadora, assumindo-se como sujeito também da produção do 
saber, se convença definitivamente do que ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades a sua produção ou a sua 
construção (1996, p.12). 
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Essa barreira se maximiza ao pensarmos nesse modelo para uma formação 

continuada, pois todos os discentes são profissionais que exercem a prática do 

serviço de atendimento de emergência. Nesse sentido a aula expositiva e teórica, 

voltada unicamente para o acúmulo de competências técnicas, fomenta o 

desinteresse, justamente pelo fato de o profissional não relacionar a formação com 

sua prática rotineira e diária. 

Somente com a instituição de um processo reflexivo sobre a prática 

profissional dos policiais militares, partindo-se das experiências de cada um e 

mediadas de forma dialógica, poderemos substituir esse modelo de racionalidade 

técnica para a desejada racionalidade emancipatória, no qual o saber se constrói 

experimentalmente, sempre respaldado na fundamentação teórica, e não por 

acúmulo de conteúdos. 

A formação do atendente de emergência deve fomentar a sua reflexidade 

crítica sobre as teorias e práticas em conjunto, tendo como parâmetro os casos 

concretos, pois as mudanças sociais são constantes e cada vez mais rápidas, o que 

demanda a mesma dinâmica da formação do atendente que irá lidar com os 

cidadãos em seus momentos mais críticos. Feldmann (2005) sintetiza com primazia 

o ato de formar na atualidade: “Formar pessoas no mundo contemporâneo é 

defrontar-se com a instabilidade e provisoriedade do saber” (p.2). 

Não se trata aqui de uma formação que se limite a aplicação de teorias ao 

serviço policial, transformando o atendente num mero aplicador desses modelos 

durante sua atuação profissional. Isso porque com a mutação perene da sociedade 

moderna esse movimento reprodutivo não atende as necessidades e dilemas, dadas 

suas características conjunturais. 

Os ensinamentos de Feldmann (2008) contribuem com o tema na medida em 

que permite correlacionar o supracitado formato de formação ao modelo racionalista-

instrumentalista, que mantém o professor adstrito a padrões extraídos das ciências 

que aplica ao caso concreto, no qual há, primeiramente, um acúmulo de 

conhecimentos para depois agir com base neles, ou seja, primeiro a informação e 

depois a ação: 

 

No paradigma denominado racionalista-instrumentalista, baseado na 
concepção positivista-cientificista, o ensino se faz a partir de modelos 
e teorias extraídos de várias ciências, tornando o professor quase 
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sempre um aplicador de teorias às situações concretas em sala de 
aula. (FELDMANN, 2008, p.173) 

 

Necessário é uma formação que se paute nos contextos sociais e permita ao 

atendente de emergência refletir constantemente sobre a importância da função 

social de sua atividade e revisite, inclusive, aspectos de sua identidade pessoal da 

qual é impossível se desassociar durante sua atuação profissional. É preciso refletir 

sobre a relevância da identidade pessoal e profissional, sobre as intencionalidades 

desse profissional, seus valores e princípios, somando-se a análise das condições 

de trabalho. 

A supracitada autora reúne esses pressupostos para destacar a importância 

da formação que transcenda para a identidade dos sujeitos e com a construção de 

um projeto coletivo tendo o espaço de formação como um dos maiores desafios. 

Isso tudo reforça a ideia da instituição da inovadora formação permante para esse 

profissional para que essa atualização e reflexão, de fato, ocorram. 

Para garantir maior efetividade a esse modelo de formação perene do 

atendente de emergência é necessário que seja dinâmico, justamente para 

acompanhar a velocidade das mutações sociais. Para tanto, deve ocorrer no próprio 

ambiente de trabalho e indissociável da ação profissional, ou seja, uma formação em 

ação. Esse modelo é apropriadamente explicitado por Feldmann (2008) quando o 

classifica como paradigma comunicativo-dialógico, no qual a formação é um 

processo de reconstrução pessoal e profissional, em que o profissional reconstrói a 

si e aos outros num processo de aprendizagem contínua, ou seja, a formação se dá 

na ação, sem separá-los em momentos estanques: 

 

No paradigma denominado comunicativo-dialógico, que tem por base 
a racionalidade comunicativa, o ensino se faz pela construção e 
reconstrução da identidade pessoal e profissional em determinados 
contextos sociais de aprendizagem. (FELDMANN, 2008, p.173) 

 

Hodiernamente, o que mais se aproxima de uma formação continuada se 

limita a uma preleção do efetivo (que gira em torno de cento e oitenta policiais) no 

início do serviço, realizada pelo Comandante da equipe operacional (e não por um 

formador do COPOM/SP) por cerca de trinta minutos e que acaba sendo uma ação 

voltada meramente à conferência do efetivo, promoção de leitura das atualizações 
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legislativas e apontamento das eventuais falhas do serviço anterior, para que não 

voltem a ocorrer.  

Percebe-se, com base nas reflexões sobre o significado educativo do 

processo de formação, que não podemos classificar esse breve encontro como uma 

formação, tanto em relação ao tempo, quanto pela concepção teórico-metodológica, 

pois são quase duas centenas de pessoas que em pé numa quadra poliesportiva se 

acomodam para ouvir a preleção do Comandante. 

O conteúdo dessas preleções, na maioria das vezes não é planejado e os 

assuntos técnicos e operacionais são tratados de forma fragmentada, sem 

continuidade. A formação limita-se a uma breve palestra sobre as não-

conformidades eventualmente detectadas no serviço e instruções de procedimentos 

para que aquele erro não volte a ocorrer. A forma de comunicação não propicia que 

o atendente faça a devida associação das instruções com a sua prática profissional, 

o que caracteriza a formação como pontual, descontinuada, cujo significado é 

sintetizado por Vasconcellos: 

 

[...] fragmentação, falta de continuidade, formalismo. Neste contexto, 
passa a ser comum a busca de “textos para reunião” ou dinâmicas 
“diferentes”, sem qualquer vínculo orgânico com a caminhada que o 
coletivo vem fazendo (ou que poderia fazer se as reuniões fossem 
bem aproveitadas). (2004, p. 127) 

   

O papel do formador do COPOM/SP pode ser ressignificado na medida em 

que o profissional especializado na formação do atendente de emergência torne-se 

também o responsável pela continuidade de sua formação a qual precisa ser 

planejada com ações que sejam efetivamente formativas e que permitam o 

desenvolvimento do atendente por meio da reflexão sobre sua prática profissional. 

O atendente de emergência tem um arcabouço pragmático de vivências e 

experiências que precisam ser compartilhadas com os demais atendentes e com ele 

próprio; há necessidade de que possa refletir sobre sua prática, mas para isso é 

necessário que se crie um ambiente propício e uma proposta condizente. Portanto, o 

atendente deve ser estimulado a autorreflexão e vivenciar o compartilhamento de 

suas experiências com os demais profissionais contando com a mediação do 

formador. 

Cabe ao formador do COPOM/SP utilizar estratégias metodológicas e 

saberes técnicos embasados em conhecimentos disponibilizados pela área da 
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Educação que sejam significativos para a formação continuada do atendente de 

emergência. Um primeiro aspecto nesse diapasão é estabelecer as ações 

específicas desses formadores. Cardoso et al (2007) destacam a importância do 

planejamento de uma formação, voltado a criação de tempos e espaços para a 

efetiva aprendizagem dos discentes.  

É necessário ressaltar que o planejamento deve considerar os fatores que 

explicitam o processo de aprendizagem do atendente de emergência e não somente 

ações do formador restritas ao ensino. Deve ser considerado também o 

acompanhamento dessa trajetória formativa de tal sorte que consiga mensurar a 

apropriação dos conteúdos planejados pelos atendentes em formação continuada. 

Cardoso et al abordam essa questão: 

 

A criação de melhores condições para a aprendizagem tem a ver 
com a capacidade de identificar o que eles estão compreendendo e 
de estabelecer pontes entre esses indícios de compreensão, sua 
intencionalidade, em relação aos conteúdos e a maneira (estratégia) 
como esses conteúdos foram trabalhados (2007, p. 346)  

.   

Outro ponto essencial é a escolha do que se ensinar, bem como das 

estratégias formativas. Não se pode olvidar que o trabalho do atendente de 

emergência está diretamente ligado à salvaguarda de bens subjetivos, dentre eles o 

principal que é a própria vida. Dito isso, não se pode tolerar que os reflexos da 

formação do atendente gerem frutos somente em longo prazo. É essencial, ao 

contrário, que formador planeje para que os resultados aconteçam no mais curto 

espaço de tempo. 

Nessa vereda e, segundo os mesmos autores supracitados, o conteúdo das 

atividades formativas deve ser incorporado na prática profissional dos discentes. Vê-

se, portanto, que o que se discute na formação continuada deve ser aplicado na 

prática profissional, para que os resultados melhorem a qualidade do atendimento 

prestado. 

Outro elemento primordial nessa formação continuada é a reflexão do 

formador do COPOM/SP acerca da epistemologia da didática desses atendentes de 

emergência no decorrer da formação. O formador deve desenvolver a percepção de 

ouvir o atendente de emergência, mas não basta uma escuta meramente pró-forma, 

o que implica em considerar suas experiências que são frutos das vivências desses 

profissionais. Deve efetivamente se pautar nesses relatos para direcionar a seleção 
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dos conteúdos das formações para que ele consiga diagnosticar o que esse 

profissional já sabe e, sobretudo, aquilo que precisa saber para melhorar sua 

prática. 

Nessa concepção, o conhecimento didático pedagógico para aplicação de 

estratégias metodológicas de ensino e aprendizagem faz-se necessário tanto para a 

formação inicial quanto para a formação continuada desses profissionais. Torna-se 

necessário identificar algumas das metodologias que podem favorecer a 

maximização dos resultados dessas formações. 

 

3.3 Estratégias Metodológicas de Formação Continuada 

 

Os desafios que acompanham a discussão sobre formação continuada se 

acentuam ao tratarmos de uma ação dessa natureza envolvendo policiais militares, 

dado o ineditismo sobre objeto de investigação. O estudo sobre estratégias 

metodológicas pode tornar mais objetivas as propostas que ainda soam abstratas 

quando se pensa na formação do atendente de emergência. Afinal, como destaca 

Freire (1996), tão importante quanto o que ensinar está na forma de se ensinar, para 

que tenhamos profissionais críticos e reflexivos. 

 

3.3.1 Observação Social Sistemática 

 

Uma das estratégias metodológicas que se amolda a proposta de formação 

continuada do atendente de emergência é a chamada Observação Social 

Sistemática que consiste na observação direta do cotididiano do trabalho 

profissional, porém de maneira que não comprometa os seus resultados. Na atuação 

policial essa metodologia ganha força e importância, pois como destaca Pinc: 

 

[...] permite avaliar em que medida houve o emprego correto dos 
procedimentos definidos para garantir a segurança dos agentes 
envolvidos e demais atores envolvidos (direta e indiretamente), bem 
como, o respeito aos direitos civis. (2006, p. 54). 

 

A supracitada autora aponta Reiss (1971) como o precurssor no uso dessa 

metodologia, no estudo do trabalho policial em 1968, ao pesquisar o uso da força 

pela polícia de Boston. O autor defende que qualquer registro de observações da 
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realidade profissional ou social somente pode ser confiável se o pesquisador utilizar 

ferramentas que sistematizem essas observações. 

Tendo em vista que o trabalho policial trata-se de um múnus público, vigora 

quanto a sua atuação, a chamada Teoria do Órgão, da lavra de Otto Gierke. A 

mesma preconiza que no momento em que o agente público age, na verdade é o 

órgão público que ele integra quem está agindo e, como este não possui 

personalidade jurídica (capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações), a 

responsabilidade deve ser imputada ao Estado, mais especificamente à pessoa que 

responde pelo respectivo órgão público.  

No caso sob lentes, quando um atendente de emergência do COPOM/SP 

age, na verdade é a própria Polícia Militar do Estado de São Paulo quem está 

agindo. E como a Instituição é um órgão público, portanto despersonalizado, a rigor, 

é o próprio Estado de São Paulo quem está agindo, sendo um dos viézes do 

Princípio da Impessoalidade, previsto no artigo 37 da CF/88. 

Partindo-se dessa premissa, a legitimação e autorização para a observação 

da atuação do policial militar se dão não pelo observado, mas sim pelo Estado. No 

caso concreto, a PMESP possui sistema de gravação de todas as ligações 

realizadas para o COPOM/SP, o que permite analisar o trabalho do atendente, tanto 

em tempo real quanto por meio dos áudios pretéritos, gravados e arquivados. 

O grande objetivo é observar o desenvolvimento do trabalho do atendente de 

emergência na prática profissional. Isso permite ao observador analisar o 

comportamento do observado e compará-lo com o referencial legislativo e 

doutrinário sobre o tema e, ao término, fornecer um feedback para o observado, 

destacando tanto pontos positivos, quanto as não-conformidades eventualmente 

detectadas e ainda veladas para o profissional observado. 

Outra importante vantagem dessa metodologia é a preservação do direito à 

privacidade de todos os protagonistas do processo, assim como a proteção de todos 

os demais corolários direitos da imagem, honra, intimidade e vida privada (art. 5º 

inciso X CF/88). Isso porque o sigilo dos áudios das ocorrências será mantido 

durante todo o tempo e serão utilizados unicamente no processo formativo. 

O atendente de emergência não sabe qual áudio será triado para a análise, 

mesmo porque será feito de forma aleatória pelo formador do COPOM/SP, uma vez 

que seria inexequível a análise da totalidade de ligações, justamente pela 

quantidade hercúlea de solicitações. 
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Segundo aponta Pinc (2006), uma grande dificuldade encontrada pelos 

pesquisadores que usaram historicamente essa metodologia de observação, foi 

justamente saber quando e onde ocorreria a atuação policial para que pudesse ser 

observada. No caso do COPOM/SP, essa imprevisibilidade é mitigada pelo fato de 

todas as ligações já serem gravadas, permitindo ao formador do COPOM/SP uma 

análise mais apurada de determinado caso ou atendente, se necessário for. 

Outro ponto favorável dessa metodologia é conseguir identificar a efetividade 

da formação continuada, na medida em que é possível observar um grupo de 

atendentes de emergência antes e depois de se sujeitarem a uma formação 

específica, permitindo mensurar a efetiva mudança comportamental do atendente 

após essa formação.  

Ademais, a Observação Social Sistemática colabora na formação de maneira 

individualizada para cada profissional. Atende, portanto, as necessidades 

específicas de cada atendente de emergência.  

Partindo-se das eventuais não-conformidades por vezes obscuras e 

imperceptíveis para o profissional é possível, com a observação, desvela-las aos 

atendentes. Ao perceberem a falha cometida e a razão de sua incidência, é possível 

encontrar soluções para que os problemas não voltem a ocorrer.  

Assim como, é possível detectar boas práticas profissionais que merecem ser 

compartilhadas com os demais atendentes, justamente para que sirvam de modelos 

a serem seguidos em ocorrências similares, tal como ensina Madalene Freire ao 

tratar da observação de sala da aula: “[...] observar uma situação pedagógica é olhá-

la, fitá-la, mirá-la, admirá-la, para ser iluminada por ela” (1996, p. 14). 

Entretanto como exposto anteriormente, para que seja eficiente, a 

metodologia deve estar sempre atrelada ao planejamento, tanto antes da 

observação, quanto durante e, sobretudo, após a observação. Antes de observar 

qualquer conduta do atendente, o formador do COPOM/SP deve elaborar uma 

planilha com os elementos que serão observados, segundo o foco do conteúdo 

planejado para aquela respectiva formação. Esse procedimento servirá, tal como 

aponta Scarpa (1998), como um pragmático “roteiro de observação”. 

Durante a observação, o formador do COPOM/SP não pode se envolver com 

inferências ou subjetividades, geralmente ligadas a maneira como ele agiria no caso 

concreto, com base nas vivências que possui. Deve sim, tal como destaca Dalcorso 
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e Alan (2010), limitar-se aos critérios objetivos, concretos e factuais do que observa, 

sempre segundo o foco de sua formação.  

Após a observação, o formador deve realizar o devido planejamento da 

devolutiva que dará ao atendente observado para que esse retorno seja 

efetivamente formativo e promova a condução do atendente à reflexão sobre sua 

prática, de tal sorte que ele mesmo perceba as eventuais não-conformidades por ele 

realizadas. Tudo isso, sem prejuízo, tal como alerta Tamassia (2011), de 

intervenções a serem feitas pelo formador, com sugestões e apontamentos que 

contribuam para essa reflexão e para mudança de atitudes. 

Nesse momento é importante que o formador planeje boas perguntas para a 

condução da devolutiva da observação, de tal forma que promovam a autorreflexão 

do atendente. Dentre elas, é importante inserir perguntas baseadas nos critérios 

objetivos destacados durante a observação da prática. As perguntas serão 

importantes tanto para alcançar uma imagem mais clara da situação observada, sem 

prolatar, nesse momento, nenhum juízo de valor. Além disso, colaborarão também 

para o esclarecimento de eventuais dúvidas colhidas pelo formador durante a 

observação.  

O formador deve também preparar questões que promovam a condução do 

interlocutor à reflexão do ocorrido, pensando em possíveis encaminhamentos, de tal 

sorte que ele próprio detecte a eventual falha e proponha a solução, alcançando a 

efetiva reflexão sobre sua ação. 

Essa devolutiva dos elementos que foram observados da prática profissional 

deve ser realizada individualmente e obrigatoriamente transcrita em documento 

próprio.  

O registro do conteúdo da devolutiva é importante, tanto pelo fato de no Brasil 

vigorar o sistema do Civil Law15, quanto pela forte cultura da certificação 

documentada. Essa ação dará maior robustez à devolutiva e credibilidade jurídica do 

ato, além de ratificar o caráter pedagógico do encontro, tal como afirma Weisz:  

 

[...] O ato de refletir por escrito possibilita a criação de um espaço 
para que a reflexão sobre a prática ultrapasse a simples constatação. 
Escrever sobre alguma coisa faz com que se construa uma 
experiência de reflexão organizada, produzindo, para nós mesmos, 

------------------------- 
15

 Significa que a principal fonte do Direito adotada no Brasil é a lei escrita. 
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um conhecimento mais aprofundado sobre a prática, sobre as nossas 
crenças, sobre o que sabemos e o que não sabemos (2009, p. 129). 

 

Importante consignar, por relevante, que a observação deve ter como mote o 

viés formativo e não sancionatório, justamente para que não gere comportamento 

refratário dos atendentes. Todavia, não se pode olvidar que à luz do “Princípio da 

Indisponibilidade do Interesse Público”, verdadeiro princípio “pedra de toque” do 

regimento administrativo do Estado, tal como afirma Mello (2012), o superior 

hierárquico não pode se eximir de apurar condutas transgressionais praticadas pelos 

subordinados, sob pena de insidir no crime de condencêndencia criminosa (Art. 320 

do Código Penal Brasileiro).  

Isso advém do dever que o superior hierárquico tem de aplicar sanções aos 

subordinados faltosos, uma vez que, a rigor, o poder disciplinar não é do superior e 

sim da sociedade que concede ao servidor público esse pressuposto. Tanto que 

Mello (2012), classifica como um “Dever-Poder”, justamente para priorizar o dever 

em detrimento do poder, mitigando, portanto, a discricionariedade do superior 

hierárquico.   

Ressalta-se que é possível conciliar ambos os aspectos, permitindo que as 

observações realizadas pelos formadores do COPOM/SP sejam utilizadas com viés 

reflexivo e os casos em que haja subsunção a transgressões disciplinares, sejam 

apuradas em apartado, por órgão diverso daquele que tem a função de formar os 

atendentes.  

Portanto, ainda que se apure a responsabilidade administrativo-disciplinar do 

atendente faltoso, o fato deve servir como uma referência a ser utilizada de maneira 

formativa tanto para o atendente que praticou a transgressão disciplinar, quanto para 

os demais atendentes. Entretanto, é importante que a apuração disciplinar e a 

formação continuada sejam realizadas por setores diferentes do COPOM/SP, e 

principalmente por agentes públicos diversos, deixando o formador do COPOM/SP 

voltado exclusivamente para a análise educacional da ocorrência. 

Nesse veio, importante o destaque de Augusto, Carvalho e Klisys (2006), na 

medida em que o grande objetivo da observação é permitir que o formador torne-se 

um parceiro do discente. Justamente por ter, em regra, mais vivências e condições 

de compartilhar suas experiências, maximizando o processo reflexivo dos 

atendentes sobre sua prática profissional. 
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Com isso, criar-se-á o desejado senso coletivo entre os atendentes de que o 

formador do COPOM/SP é a pessoa que irá ajudá-lo quando tiver dificuldades e a 

quem pode se recorrer para esclarecer dúvidas sobre sua prática, bem como para 

partilhar novos saberes. Isso fomenta a discussão e aprimoramento pessoal por 

intermédio de estudos e pesquisas que podem ser realizadas pelo conjunto dos 

atendentes com seus formadores. 

 

3.3.2 Tematização da Prática Profissional 

 

Como visto, a Observação Social Sistemática permite uma atuação formativa 

individualizada, na qual o formador do COPOM/SP poderá preencher lacunas 

formativas de cada atendente por meio de devolutivas individualizadas das 

observações previamente realizadas. Entretanto, tão importante quanto a formação 

individualizada é a formação continuada coletiva, tanto pela questão temporal, uma 

vez que atinge um número maior de atendentes ao mesmo tempo, quanto e, 

principalmente, pela promoção da discussão e criação de um grupo reflexivo que 

garanta a efetividade e qualidade formativa.  

Uma importante estratégia metodológica nesse sentido é a “Tematização da 

Prática Profissional” que consiste na análise e reflexão de situações reais nas quais 

os atendentes pragmaticamente estiveram envolvidos.  

Essa metodologia se afasta do tradicional modelo de uma aula expositiva, 

tornando-a mais participativa. Na medida em que se aproveita com mais 

profundidade as vivências dos participantes para que, após uma reflexão 

consubstanciada em referencial teórico e no compartilhamento das experiências de 

cada um, espera-se que ocorram mudanças de comportamento, transformações e 

melhorias na prática profissional. 

Importante consignar que a proposta de formação tendo como parâmetro a 

tematização de um objeto pragmático não se confunde com a idéia simplista de se 

aprender com a experiência. Obviamente que esse aprendizado também ocorrerá, 

sendo de suma importância, no entanto o desejável é que se situe em patamar 

superior, como destaca Alarcão: “[...] baseia-se na consciência da capacidade de 

pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como 

mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores.” (2011, p. 44)  
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Weisz (2009) define a “Tematização da Prática” tendo como paradigma a 

atividade praticada em sala de aula que é alçada ao patamar de elemento objetivo 

sobre o qual se pode refletir: “[...] uma análise que parte da prática documentada 

para explicitar as hipóteses didáticas subjacentes [...] se trata de olhar para a prática 

de sala de aula como um objeto sobre o qual se pode pensar.” (WEISZ, 2009, p. 

123) 

Para sintetizar a definição desta estratégia metodológica da prática 

profissional, não poderia me olvidar de citar Augusto, Carvalho e Klisys: “Tematizar 

tanto significa organizar uma prática em palavras como traduzir conceitos em uma 

prática.” (2006, p. 126).  

A Tematização da Prática Profissional baseia-se numa situação real, que 

segundo Weisz (2009), permite a reflexão dos profissionais sobre ela, permitindo 

que eles desvelem a teoria que norteia a realização do seu trabalho. Portanto, 

busca-se a devida correlação entre a teoria e a prática para efetivamente 

transformar a realidade profissional.  

O grupo reflexivo que se forma na análise da prática profissional permite aos 

docentes e discentes o exercício de diferentes trabalhos cognitivos. Eles partem da 

problematização, tendo como parâmetro um caso concreto, percebem as hipóteses 

de ação e discutem sobre cada uma delas. Essa discussão culminará na produção 

de conhecimentos a partir do caso concreto, com o condão de mudar 

comportamentos e transformar a realidade.  

A base informativa da realidade pode ser diversificada, compondo-se de: 

documentos, relatos dos profissionais e, na realidade policial, vídeos de 

atendimentos das ocorrências, relatórios dos registros das ocorrências e os áudios 

dos atendentes. Indubitavelmente que os meios que incidam em um conjunto maior 

de sentidos dos discentes certamente gerarão melhores resultados, tanto que Weisz 

(2009) apresenta a filmagem como a mais poderosa ferramenta para a tematização. 

Não é ocioso lembrar, como bem faz a supracitada autora, que a tematização 

da prática não ocorre no momento da filmagem ou registro do áudio. Até mesmo 

porque, no caso de ocorrências policiais, não raras às vezes, os vídeos são 

produzidos por terceiros, seja a imprensa, seja qualquer cidadão que está próximo e 

filma a atuação policial, principalmente nos dias atuais onde a maioria dos aparelhos 

celulares produzem fotos e vídeos que registram a ação policial.  
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O que torna efetivamente formativa a tematização da prática, tal como 

destaca Cardoso et al (2007), é a atuação do formador na medida em que 

proporciona a reflexão a partir da problemática extraída do meio utilizado (áudio, 

vídeo, depoimento etc), permitindo que os discentes reflitam sobre o fato e façam 

um prognóstico de decisões futuras, com foco no problema e encontrando soluções. 

É preciso assinalar, por valioso, tal como na Observação Social Sistemática, 

que os casos a serem discutidos não precisam se limitar a falhas ou erros, mas 

também os bons exemplos de atuação profissional. Afinal, tão importante quanto 

estudar uma não-conformidade para evitar que ocorra novamente, é propalar os 

acertos e boas práticas, para servir como exemplos a serem seguidos pelos demais, 

tanto que Schön frisa: “Ao observar o processo de ação, tentanto fazer como vi uma 

pessoa habilidosa fazer, reflito-na-ação tanto sobre o processo que observei quanto 

sobre minhas tentativas de reproduzi-lo.” (2000, p. 92) 

Para que essa estratégia metodológica dê resultados satisfatórios, é 

essencial, tal como na Observação Social Sistemática, o devido planejamento por 

parte do formador. Nesse planejamento não pode faltar, à luz do pensamento de 

Weisz (2009): realização do levantamento dos conhecimentos prévios dos sujeitos 

envolvidos na formação; destaque de um problema que seja efetivamente desafiador 

para os sujeitos da formação, sempre partindo da realidade em que se dá o 

aprendizado; e fazer circular a informação entre os sujeitos que integram a 

formação. 

Esse trabalho de planejamento requer do formador do COPOM/SP uma 

análise prévia do material coletado na observação, correlacionando-o com o objetivo 

de sua formação, e a partir daí, a elaboração de um rol alternativo de perguntas que 

promovam tanto o levantamento dos conhecimentos prévios quanto a efetiva 

participação dos discentes no decorrer do processo formativo.  

Deve ainda fomentar o compartilhamento das experiências de cada um dos 

participantes sobre a temática da formação, bem como seus comentários e 

apontamentos frente às questões apresentadas pelo formador ou outras que 

eventualmente venham a surgir. Deve ser garantido que o conhecimento seja 

socializado, cuidando, todavia, da preservação do sigilo da identidade dos 

protagonistas da ocorrência selecionada como parâmetro. Augusto, Carvalho e 

Klisys (2006) denominam esse estágio da formação de preparo da análise da 

experiência pedagógica e qualificação dos observáveis. 
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O ponto mais marcante dessa estratégia metodológica encontra-se na 

sistematização dos conhecimentos, na medida em que o formador, consubstanciado 

nas reflexões do grupo e somado aos seus próprios conhecimentos, faz a correlação 

entre o objeto destacado do meio usado (vídeo, áudio etc) com as concepções 

estabelecidas pelo grupo durante a discussão sobre o tema, bem como com o 

referencial teórico e legal (se houver) relativo ao assunto.  

Tais procedimentos permitem, enfim, conceitualizar a prática e sistematizar os 

conhecimentos. Mais uma vez o formador atua como um mediador dos 

conhecimentos, assumindo uma postura interrogativa questionando e orientando as 

discussões do grupo.  

O fio condutor dessa proposta tem como um dos pontos centrais a ideia da 

formação de um grupo reflexivo na formação policial, a figura do formador do 

COPOM/SP como um mediador se torna essencial para o sucesso do processo. 

Para isso, deve adotar uma postura que instigue, ensine e aprenda, na prática da 

dialética entre teoria e prática. 

Percebe-se que o objetivo maior, tal como explicitado anteriormente, não é de 

simplesmente apontar erros ou destacar boas práticas, mas também oferecer 

condições para que o grupo torne-se efetivamente reflexivo e se capacite para 

identificar hipóteses, gerar intervenções e, oxalá, soluções para as questões 

apresentadas na prática tematizada. 

Diante das reflexões desenvolvidas, percebe-se com nitidez a importância da 

atuação da equipe de formadores como agentes de fundamental importância por seu 

potencial de competências e disponibilidade para assumir a formação continuada 

para os atendentes de emergência, o que demanda um maior detalhamento sobre a 

sua formação. 

 

3.4 Formação Inicial e Continuada do Formador do COPOM/SP 

 

Percebe-se por todo o exposto, a extrema importância do formador do 

COPOM/SP para o processo de formação inicial e na inovadora proposta de 

formação continuada para o atendente de emergência. Entretanto, torna-se 

obrigatório, nesse cenário, pensar também na formação desse formador, 

corroborando o “Princípio da Continuidade do Serviço Público”, que prescreve a 
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solução de continuidade do trabalho do COPOM/SP e da formação dos seus 

profissionais. 

Essa ênfase se justifica, pois pode ocorrer desses formadores serem 

transferidos do COPOM/SP, tanto por interesse próprio quanto do serviço. Além do 

que há um elemento inexorável que é o fator tempo de serviço, que inevitavelmente, 

colocará esses profissionais na situação de reformados ou na reserva remunerada16. 

Isso demanda um planejamento para garantir a continuidade da formação. 

Atualmente inexiste um processo de formação inicial dos formadores do 

COPOM/SP, após seu percurso pelo processo de seleção o qual se destina a 

profissionais que apresentam elevado destaque em suas atividades operacionais. 

Esses profissionais são recrutados para servirem na Seção de Treinamento e 

Qualidade, onde passam a se especializar em determinada disciplina que compõe o 

curso de formação inicial de atendentes de emergência do COPOM/SP. A partir daí, 

passam a ministrar aulas sobre aquela disciplina, sem capacitação formal específica 

para o exercício dessa função, sendo o requisto essencial ser policial militar que 

atue no COPOM/SP com destacada experiência e reconhecida atuação operacional 

no Centro de Emergências. 

Considerando-se que não há investimento em metodologias de ensino, esses 

formadores contam com o elevado conhecimento que possuem sobre os temas das 

disciplinas, mas nem sempre a mesma desenvoltura ocorre em relação aos saberes 

didático-pedagógicos. É necessário que seja instituída uma formação inicial para o 

formador do COPOM/SP que explore todos os conhecimentos desses profissionais, 

associando-os aos fundamentos metodológicos específicos e pertinentes aos 

conteúdos a serem abordados.  

Essa formação inicial dos formadores do COPOM/SP deve prever 

conhecimentos específicos ligados não só ao conteúdo operacional do COPOM/SP, 

mas também aos recursos didáticos para compartilhar esse conteúdo e resultar na 

aprendizagem esperada. Além da apropriação de saberes pedagógicos e 

fundamentos da andragogia, bem como o domínio da contextualização de todos 

esses conhecimentos. 

------------------------- 
16

 A aposentadoria do policial militar é regida por legislação específica e recebe a denominação de 
Reserva para os Oficiais (até os 65 anos de idade) e Reforma para as Praças e Oficiais (após 65 
anos de idade). 
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O estudo da andragogia, que nos dizeres de Knowles (1980 apud NOFFS; 

RODRIGUES, 2011), “é a arte e a ciência de ajudar os adultos a aprender” (p. 286) 

é primordial para o formador do COPOM/SP, pois todos os alunos são adultos e já 

passaram por uma formação inicial como policial militar, além de possuirem 

experiência operacional de no mínimo dois anos.  

O formador do COPOM/SP deve estar preparado para lidar com a diversidade 

cultural dos alunos da formação de atendentes, pois como dito, possuem uma 

história de vida pessoal e profissional até seu ingresso nessa função. Daí a 

necessidade de não perdermos de vista a formação dialógica neste processo de 

aprendizagem, tal como destaca Noffs e Rodrigues: “O dialógo é fundamental já que 

pressupomos um professor facilitador e um aluno aprendiz, compartilhando o 

conhecimento de um com a experiência do outro.” (2011, p. 286) 

Percebe-se, portanto, que essa formação inicial do formador do COPOM/SP 

deve, de fato, contribuir para que desempenhe o papel de um professor para os 

atendentes, o que exige um currículo interdisciplinar que garanta competências para 

bem exercer essa sua função pública. O currículo dessa formação, além do seu 

caráter interdisciplinar, deve focar nas estratégias metodológicas de ensino, 

pautadas na reflexão sobre a ação, formação dialógica e tendo como premissa a 

correlação da teoria com a prática. 

A formação inicial por si só não é suficiente dada a diversidade e 

imprevisibilidade do surgimento de situações que passam a exigir procedimentos 

condizentes às suas demandas; torna-se, assim, necessário que seja instituída uma 

formação continuada para o formador do COPOM/SP, agente responsável pela 

atualização profissional do trabalho do atendente de emergência o que requer estar 

na vanguarda dessa atualização.  

Vale o destaque que a referência feita à vanguarda não se restringe 

unicamente à atualização tecnológica, mas além dela aos aspectos relativos à 

pluralidade que envolve a sociedade e, por corolário, aos solicitantes do serviço 

“190”. Considera-se, inclusive das novas gerações de atendentes, que apresentem 

suas idiossincrasias sobre diversos temas tratados no dia a dia da carreira. 

Como já destacado, viver a pluralidade social é mais que um direito do 

cidadão, é integrar-se no contexto contemporâneo da realidade social. Neste veio, a 

PMESP tem que estar preparada para lidar com as particularidades que se 

apresentam nos mais diversos campos, sintetizados na dimensão biopsicossocial. 
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Essa diversidade social reflete, prima facie, no atendimento emergencial do 

COPOM/SP, que como dito no capítulo 1, é a verdadeira porta de entrada das 

demandas de emergência policial na interface com as dimensões apontadas. 

É sabido que pensar em formação continuada de formadores ainda é assunto 

relativamente novo na área da Educação, quiça na formação policial militar, tal como 

destaca Vaillant: 

 

A formação de formadores é território pouco explicado e menos 
ainda explorado cujos espaços de reflexão praticamente inexistem na 
bibliografia pedagógica e nos diversos cenários educativos públicos e 
privados (2003, p. 28).   

 

Não obstante a insuficiência dessa discussão sobre o tema é inexorável a sua 

importância, afinal, o formador do COPOM/SP é o responsável pela formação e 

acompanhamento dos atendentes a quem cabe oferecer um serviço que garanta a 

perene acessibilidade da sociedade carente ao serviço de segurança pública. 

Na perspectiva da formalização e implementação da formação continuada dos 

formadores deve-se cuidar inicialmente de desconstruir a idéia predominante de que 

a autoformação é sustentáculo exclusivo ao processo de ensino-aprendizagem dos 

formadores do COPOM/SP, uma vez que não pode deixar o aperfeiçoamento e 

atualização de um serviço público primordial, como o atendimento de emergência, 

na dependência exclusiva da iniciativa individual do formador. 

Retoma-se a concepção de que, além da autoformação, é primordial que a 

instituição realize a formação continuada do formador, com os mesmos 

pressupostos éticos, didáticos e pedagógicos que se pretende para a formação do 

atendente de emergência. 

O formador deve ser capacitado para que consiga articular o conteúdo 

curricular da formação do atendente de emergência com elementos didáticos desses 

conhecimentos, de tal sorte que tenha clareza em como colocar em prática tudo o 

que aprendeu e que possa formar e orientar o atendente a ter a competência devida 

para desempenho da sua atividade operacional.  

Não é raro encontrar no COPOM/SP excepcionais profissionais que 

conhecem profundamente sobre sua prática profissional, mas que apresentam 

dificuldades quando atuam na formação de novos atendentes, isso porque as 



 

 

119 

normas que regem o ingresso dos instrutores não trazem requisitos quanto a 

didática ou conhecimento especializado nessa área.  

A formação continuada do formador deve se pautar, tal como a do atendente, 

na prática profissional, aproveitando-se de todos os seus conhecimentos prévios, 

que como já explicitado é vasto, sendo inclusive condição sine qua nom para sua 

convocação como formador. Acrescenta-se a esses predicados a relevância da 

postura dialógica, promovendo o reconhecido movimento da ação-reflexão-ação.  

Nesse ponto, vale o destaque para atividades que promovam a chamada 

Dupla Conceitualização17, na qual o formador aprende não só os conteúdos, mas 

também como criar situações de aprendizagem para os futuros atendentes, já 

atuando, pragmaticamente, como formador. Por exemplo, ao fazer uma atividade 

simulação de ocorrência de desengasgamento de um bebê, o aluno-formador 

aprende simultaneamente a desengasgar o bebê e como ensinar o atendente a 

fazê-lo. 

Outro ponto importante dessa formação continuada é a preocupação com 

homologia de processos, de tal sorte que a formação que ele receba seja compatível 

com aquela que irá replicar para os atendentes de emergência. Então se o que se 

busca é uma formação reflexiva, dialógica e transformadora, a formação do 

formador deve se dar na mesma linha. Afinal, não será com uma formação com 

predominância de um racionalismo teórico para o formador que termos uma 

formação inovadora para o atendente. Concordamos com Garcia (1999) que 

privilegia na formação: “[...] a congruência entre o conhecimento didáctico do 

conteúdo e o conhecimento pedagógico transmitido, e a forma como esse 

conhecimento se transmite” (p. 29). 

Não se pode perder de vista que essa formação do formador deve contemplar 

todas as atividades realizadas pelo atendente, uma vez que ele será um formador de 

atendentes e deve, por isso mesmo, conhecer todo o arcabouço de atribuições 

dessa função. Até mesmo porque os profissionais selecionados para serem 

formadores acabam, por um direcionamento da própria carreira, se especializando 

sobre determinado assunto. Entretanto e, como dito, por se tratar de uma formação 

------------------------- 
17

 Compreende situações que perseguem um duplo objetivo: conseguir, por um lado, que os 
professores construam conhecimentos sobre um objeto de ensino e, por outro lado, que elaborem 
conhecimentos referentes às condições didáticas necessárias para que seus alunos possam 
apropriar-se desse objeto (LERNER, 2002, p.109). 
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de formadores, sua bagagem de conhecimentos profissionais deve ser ampliada. 

Ademais a proposta é de um curso interdisciplinar, afastando a valorização da 

especialização ou de uma formação circunscrita a um caráter disciplinar. 

Diante da questão de quem seria o formador desse formador do COPOM/SP 

a resposta não pode ser outra senão aqueles que estão desde a criação da Seção 

de Treinamento e Qualidade e que são os maiores expoentes no tocante a formação 

e conhecimentos sobre o COPOM/SP. Essa equipe deve ser chefiada por um Oficial 

da PMESP, que seja alguém titulado em Educação e Currículo e que no exercício da 

sua função seja capaz de direcionar os trabalhos e delimitar a concepção 

educacional requerida para a formação policial. 

Não poderia ser outra a equipe, pois seus atuais integrantes já angariaram o 

respeito de todo o efetivo que trabalha no COPOM/SP pelo seu histórico de 

excelência nas tarefas que realizam. Essa prática testemunhal que confirma o que é 

dito, tem vital importância formativa, pois como ensina Freire: “o ensinar exige a 

corporeificação das palavras pelo exemplo” (1996, p.16), ou seja, não é cabível o 

ditado do “faça o que mando, mas não faça o que eu faço”.  

Diante das análises realizadas sobre o processo de formação cabe ressaltar o 

papel do formador, com amparo em Placco e Souza, que esse profissional deve ser: 

“Desencadeador das aprendizagens, o provocador dos movimentos metacognitivos 

e o incentivador dos processos de autoformação.” (2006, p.85) 

 

3.5 Atendente de Emergência: o ser humano atrás da farda  
 

Vimos pelas várias funções exercidas pelo atendente de emergência nos 

diversos setores do COPOM/SP, que a exigência da qualidade do serviço prestado 

por esse profissional é muito grande e por isso é imprescindível uma nova 

concepção para sua formação. O atendente de emergência exerce um feixe de 

funções que compreende uma diversidade de tarefas e atividades, somada a uma 

excepcional dinâmica dessa atividade profissional caracterizada pela urgência 

necessária e inerente ao atendimento de uma ocorrência policial, na qual preciosos 

direitos podem ser colocados em risco. 

Muito se discute a atuação policial nas mais diversas facetas de sua missão 

de exercer a policia ostensiva e a preservação da ordem pública, incumbências 

estabelecidas no artigo 144, § 5º, da CF/88, sobretudo pelos reflexos imediatos 
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dessa intervenção na vida das pessoas e dentre elas está a atividade do atendente 

de emergência.  

Obviamente que o atendente de emergência, assim como qualquer outro 

policial militar fardado representa o Estado e, por conta disso, muitas pessoas 

investem contra o policial todas as suas idiossincrasias sobre o próprio Estado, 

inclusive quando acionam o telefone de emergência do COPOM/SP. 

Entretanto, não se pode perder de perspectiva que por detrás da farda que o 

atendente de emergência enverga está um ser humano que precisa ser respeitado e 

protegido para que possa prover o mesmo respeito e proteção para a sociedade. 

Essa premissa é primordial para que a excelência profissional do atendendimento de 

emergência se realize, pois, caso contrário, não há currículo ou estratégia 

metodológica que dê conta de criar e manter um atendimento que vá ao encontro 

dos anseios sociais. Nesse veio, merece destacar os apontamentos de Silveira: 

 

Para que o sistema democrático se desenvolva em sua plenitude é 
necessário que os direitos humanos sejam respeitados, pois o 
governo do povo só pode ser exercido quando as pessoas gozam de 
liberdade e igualdade. (2013, p. 475) 

 

Muito se fala em dignidade da pessoa humana, tanto que vimos trata-se de 

verdadeiro Fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º da CF/88) e 

encerra todos os documentos oficiais elaborados na PMESP, além de constar com 

status de constitucionalidade ou supralegalidade (dependendo do quórum de 

aprovação no Congresso Nacional) em todos os Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos dos quais o Brasil for signatário. 

Ademais, a dignidade humana que é plenamente protegida, é um verdadeiro 

proto-princípio interpretativo de todo o ordenamento jurídico nacional, tornando-se, 

efetivamente, o valor axiológico supremo e o núcleo essencial da Constituição 

Brasileira de 1988. Ou seja, é o alpha e o ômega de todos os direitos fundamentais 

(plano nacional) ou direitos humanos (plano internacional), afinal, a razão da origem 

de qualquer direito fundamental/humano é a dignidade da pessoa humana, assim 

como a finalidade de todos esses direitos não é outra, senão a proteção e promoção 

à dignidade humana. 

Mas o que significa, afinal, a proteção à dignidade humana? O paradigma 

brasileiro, como vimos, está na interpretação que advém da genialidade de Kant 
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(2007) como verdadeiro imperativo categórico decorrente da aptidão do ser humano 

para a autonomia, justamente pelo seu caráter racional que lhe dá esse valor 

absoluto.  

Percebe-se, portanto, que a tutela da dignidade humana está na proteção do 

ser humano como um fim em si mesmo e, contrario senso, sua violação reside no 

momento em que o tornamos meio para alguma coisa, transformando-o em um 

simples objeto. 

Não raras às vezes e, infelizmente, vemos muitos especialistas traduzirem o 

policial militar, sobretudo o atendente de emergência, como um instrumento para o 

combate à criminalidade. Esse tipo de pensamento que, por vezes, é trazido até 

mesmo em ambientes acadêmicos, propaga o sentimento, quase que generalizado 

na sociedade, de desapego e desinteresse quando um policial é ferido ou morto em 

serviço ou em razão da função. Isso potencializa enormemente a crise de autoridade 

que a sociedade brasileira já vive. 

Boa parte da sociedade pode pensar: é o ônus do seu serviço. Essa 

percepção sentida por policiais militares é o retrato dessa mentalidade, muitas vezes 

instituída pela imprensa, por parcela de políticos e até mesmo por alguns 

intelectuais, de que o policial, volto a dizer, é o maior instrumento de combate a 

criminalidade. 

Entretanto, à luz do pensamento kantiano que norteia todo ordenamento 

brasileiro acerca do tema, esse tipo de pensamento traduz-se no rebaixamento do 

ser humano policial a um “meio” e não como um “fim” em sim mesmo, ferindo de 

morte a proteção de sua dignidade. O policial militar deve ser reconhecido, 

respeitado e protegido como ser humano por suas competências, habilidades e por 

ser responsável pela proteção de toda a coletividade. 

A sociedade merece um atendimento de extrema qualidade no qual se 

respeite completamente os direitos de todos os cidadãos, o que justifica a análise 

crítica do atual modelo curricular e a busca de novas ferramentas para melhorar a 

qualidade do serviço prestado. Entretanto, não se pode olvidar que a 

contraprestação também é necessária, para que a sociedade reconheça o atendente 

de emergência e, a rigor, qualquer policial militar, como ser humano que precisa ser 

respeitado em sua dignidade e no seu trabalho que atinge o ápice no juramento 

ímpar e privativo dessa carreira profissional: “sacrificar a própria vida, se necessário 

for para proteger o próximo”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A premissa que norteou toda ess a pesquisa foi que a formação do atendente 

de emergência deve ser baseada em indicadores curriculares que valorizem 

características primoridiais no atual contexto social. Mais que isso, pautou-se na 

ideia de que uma formação inicial não basta para acompanhar os anseios da 

sociedade em constante mudança, sendo essencial a instituição de uma formação 

continuada. 

Ao longo da pesquisa, procuramos destacar importantes elementos que 

colaborassem para que essa dicotômica hipótese inicial se convalidasse. Além 

disso, buscamos a reflexão sobre a importância da formação não só do atendente 

de emergência, mas também do seu formador, como corolário lógico para o alcance 

do objetivo proposto. Ademais, procuramos demonstrar condições e estratégias para 

que essa formação favoreça a atuação profissional desses policiais, sempre em prol 

do interesse público. 

É fácil perceber pelo arcabouço de atividades desenvolvidas pelo atendente 

de emergência no âmbito de atuação de um Centro de Operações Policiais, a 

importância da profissão do policial militar atendente de emergências para a 

concretização de uma sociedade democrática, igualitária e provedora dos direitos 

humanos. 

Mas para que esses pressupostos efetivamente ocorram é necessário refletir 

criticamente e investir fortemente na formação desses profissionais, repensando 

indicadores curriculares que proporcionem um novo paradigma curricular para a 

formação inicial desses profissionais. E, mais que isso, é premente frisar a 

necessidade de se estruturar uma formação continuada para que o atendente de 

emergências tenha condições de desempenhar a contento seu papel em meio à 

complexidade e processo de mutabilidade que caracterizam a siociedade atual. 

Como visto no decorrer desta pesquisa, a formação e desenvolvimento 

profissional não se limita a participação ou conclusão de um curso, vai para além, 

constituindo-se um arcabouço de saberes não só cognitivos, mas também afetivos e, 

sobretudo, axiológicos que partem do somatório de vivências, exteriorizadas em 

experiências pessoais dos policiais.  
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Todos esses elementos devem estar presentes na elaboração do currículo da 

formação profissional do policial militar e, no caso em comento, do atendente de 

emergência do COPOM/SP. 

Essa formação deve aproveitar todas as convivências profissionais, a 

autoformação e as análises críticas envolvidas na formação colaborativa em um 

grupo reflexivo, sempre voltado para a prática profissional e respaldado no irrestrito 

respeito à dignidade humana de forma bilateral, abrangendo tanto o solicitante 

quanto o próprio policial. 

A formação do atendente de emergência vai para muito além de mera 

capacitação de um arcabouço limitado de procedimentos e ferramentas 

teconológicas, totalmente dessassociados da reflexão sobre a efetiva atuação 

profissional e sobre a importância social de seu trabalho. O atendente de 

emergência deve sim, consciente do seu papel na sociedade e na relevância de sua 

atuação na persecução penal, ter valorizado seus saberes profissionais de modo 

que propicie a efetiva reflexão crítica sobre sua prática favorecedora de uma 

pragmática mudança de comportamentos e efetiva transformação. 

O atendente de emergência lida com o que há de mais precioso para a 

sociedade, que é garantir a paz social, por meio da efetiva proteção dos bens 

jurídicos mais relevantes para os integrantes dessa sociedade, tais como a vida, 

integridade física, liberdade, honra e patrimônio. Para tanto, precisa de uma sólida e 

robusta formação que congregue o pleno respeito ao cidadão, que abranja sua 

essência humana e sua pluralidade multicultural. Deve promover ainda a 

participação da sociedade para que a mesma se sinta parte integrante e interessada 

nesse processo formativo e que permita o respeito e promoção a uma aprendizagem 

profissional crítica e reflexiva. 

Como são vários os objetivos a serem alcançados na formação do atendente 

de emergência, destacamos na pesquisa que a formação meramente inicial não dá 

conta de suprir as lacunas formativas que atendam aos anseios sociais. Necessário 

é investir numa formação constante, continuada, sempre norteada pela prática 

profissional e que permita uma reflexão crítica dessa realidade na busca da 

qualificação profissional. 

Para isso é de suma importância a observação do trabalho do atendente, que 

permita um feedback do seu trabalho de maneira individualizada, objetiva e com o 

condão de, exclusivamente, colaborar com seu aperfeiçoamento profissional.  
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No âmbito da formação coletiva, é importante também que seja continuada e 

por meio de grupos profissionais que se apropriem de novos e tradicionais 

conhecimentos, a partir de estudos de casos que permitam a tematização e 

problematização da prática. O formador como verdadeiro mediador, deve utilizar-se 

das vivências e experiências dos integrantes do grupo para desenvolver uma análise 

crítica do caso proposto, inserindo seus saberes para fomentar a criação de um 

verdadeiro grupo reflexivo. Isso para que, ao final, atinja-se a transformação nos 

comportamentos dos integrantes deste grupo de maneira que todos, indistintamente, 

encerrem a específica etapa formativa como profissionais mais especializados para 

promover um serviço de melhor qualidade para toda a coletividade. 

Destacamos também a importância da atuação do formador do atendente do 

COPOM/SP, afinal, todas as interpretações encontradas nesta pesquisa, de uma 

forma ou de outra, perpassam pela atuação desse profissional, o que permitiu 

proposições como a de uma nova sistemática para sua atuação profissional, bem 

como na estruturação de uma formação inicial e também continuada. Essas 

reflexões visam a promoção da atualização profissional, envolvendo o domínio de 

conhecimentos didáticos necessários para sua atuação como professor dos demais 

atendentes. 

A base dessa proposta formativa para atuação na formação dos atendentes 

de emergência deve se pautar em pricípios que são essenciais para esses 

profissionais, quais sejam: o respeito à dignidade humana, a pluralidade social e 

cultural, a dialogicidade e criticidade reflexiva durante todos os momentos. Essa 

formação deve promover a dupla conceitualização durante sua realização e 

homologia de processos quando comparada com a formação do próprio atendente. 

Como é o formador do COPOM/SP o responsável pela formação do grupo de 

atendentes de emergência, é primordial que ele reflita sobre importantes estratégias 

que contribuam para a gerência desse desenvolvimento profissional. Diante disso, 

destacamos algumas metodologias que podem contribuir nesse aspecto, tais como a 

Observação Social Sistemática e a Tematização da Prática Profissional. 

O formador do COPOM/SP necessita de uma formação específica e 

constante que possibilite tanto o aprimoramento das competências técnicas 

atinentes ao profissional que trabalha no COPOM/SP, mas também sobre outras 

competências também essenciais para seu papel de formador dos atendentes de 

emergência, tais como conhecimento de metodologias de aprendizagem e 
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estratégias formativas do trabalho individual e em grupo, além de consciência e 

respeito às diferenças dos integrantes desse grupo de trabalho, mudança de atitude 

para uma postura despida de vaidades acadêmicas, dando voz aos discentes. 

A formação continuada também ganhou especial destaque nessa pesquisa, 

pois abrangeu não só o atendente de emergência, como também o formador do 

COPOM/SP, sempre com o condão de franquear a ambos, possibilidades de refletir 

sobre suas práticas e ressignificá-las permanentemente, algo imprescindível no 

cenário de Segurança Pública de severas mutações sociais. 

Nesse processo de formação permanente, destacou-se na pesquisa a 

importância tanto da autoformação, na busca pessoal e constante de melhorias 

profissionais como o aprofundamento teórico e prático dos conteúdos do dia a dia de 

trabalho. Ao lado da autoformação é igualmente necessária a heteroformação que 

permita uma troca constante de saberes e experiências entre todos os envolvidos no 

processo formativo, contribuindo para o desempenho de suas práticas profissionais.  

Daí a relevância da formação continuada em grupos reflexivos que permitam 

momentos de discussão com compartilhamento de experiências entre os 

profissionais, mas sempre mediado pelo formador que se respaldará no referencial 

teórico e nas referências normativas e legais vigentes. 

Esses momentos formativos devem ocorrer no ambiente de trabalho 

profissional, qual seja o COPOM/SP, e na periodicidade necessária que permita 

conjugar a aprendizagem a partir da prática, a autoformação e a heteroformação que 

se complementam nessa efetiva formação do atendente de emergência e do 

formador do COPOM/SP. 

Toda essa formação deve pautar-se em um currículo com as seguintes 

características: integralidade, dialogicidade, criticidade, pluralidade e completo 

respeito à dignidade da pessoa humana. Além disso, a formação deve ser contínua 

e que permita a reflexão sobre a prática profissional, para que seja, além de tudo, 

mais atrativa para os próprios profissionais. Deve ainda possibilitar a mescla entre a 

formação individualizada, atendendo as carências de cada profissional, assim como 

de maneira coletiva, para que se promova a discussão e compartilhamento de 

experiências.  

Não se pode perder de vista que a formação do atendente de emergência e 

do formador do COPOM/SP deve ter como conteúdos elementos que atendam as 

necessidades profissionais para sua atuação, com a constante preocupação para 
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que não se prendam a temas dessassociados de sua realidade profissional ou com 

metodologias enfadonhas que gerem seu desinteresse. Daí as opções explicitadas 

nesta pesquisa: da Observação Social Sistemática com o devido feedback, a 

Tematização da Prática Profissional com casos positivos e negativos e a 

Homologação de Processos. 

Por derradeiro, é relevante destacar a importância de perceber as 

especificidades individuais do grupo de profissionais que participarão da formação, 

respeitando suas vivências e aproveitando suas experiências para o crescimento do 

grupo como um todo. O respeito a esses profissionais deve estar presente não só 

nas formações, mas também no contato com a sociedade organizada, justamente 

para que se estabeleça uma dupla via de respeito e consideração mútuos entre os 

policiais e os solicitantes do serviço emergencial. 

Consideramos que esta pesquisa contribui ao destacar a importância social 

dessa primordial função pública que é a exercida pelos atendentes de emergência, 

bem como ao apontar a necessidade de investir fortemente na sua formação para 

promover seu desenvolvimento profissional, o que revelou a importância também da 

figura do formador do COPOM/SP. Portanto, refletir em constantes melhorias para a 

formação desses profissionais é essencial para que se atinja a tão almejada 

excelência no serviço policial que atenda as expectativas de toda a sociedade. 

Atingir um público tão grande, como é a população brasileira que necessita da 

atuação policial, com qualidade não é fácil, mas possível, desde que o profissional 

de polícia tenha uma sólida formação, pautada em um novo paradigma curricular, 

considerando os indicadores críticos e propositivos apontados nesta pesquisa, para 

que os atendentes de emergência e seus formadores estejam efetivamente 

preparado para esta árdua e essencial missão.  
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