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RESUMO 

O presente artigo versa sobre "O processo de formação acadêmica e continuada dos 

policiais civis papiloscopistas no estado do Pará:  uma análise currícular", referentes aos processos 

realizados nos anos de 1993, 2014 e 2017. Tendo como objetivo, saber através de análises 

curriculares, a evolução que se verificou deste processo de formação profissional, realizado em 

diferentes épocas. A formação acadêmica e continuada compreende poderosa ferramenta de 

renovação, imposta pelo dinamismo em que se processam as exigências profissionais e socais. 

Configura-se, condição imperativa, de investimentos na essência da representação institucional, 

caracterizada por seus recursos humanos, que precisam, como servidores às demandas sociais, 

estarem atualizados as inovações profissionais, técnicas e científicas para atender com eficiência 

exigências sociais propostas. 
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ABSTRACT 

This article deals with "The process of academic and continuing training of civil police officers in 

Pará state: a curriculum analysis", referring to the processes carried out in the years 1993, 2014 

and 2017. With the objective of knowing through curricular analysis the evolution that was verified 

from this process of professional training carried out at different times. The academic and 

continuing education comprises, powerful tool of renovation imposed by the dynamism in which 

the professional and social demands are processed. It is an imperative condition of investments in 

the essence of institutional representation characterized by human resources, which need, as 

servants to social demands, to be updated professional, technical and scientific innovations to 

efficiently meet proposed social requirements. 
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INTRODUÇÃO                

 O presente estudo, analisa o processo de formação acadêmica e continuada dos policiais 

civis papiloscopistas no estado do Pará, nos anos de 1993, 2014 e 2017, através da consulta feita 

nas disciplinas que integraram as grades curriculares dos cursos de formação desses profissionais, 

realizados nos respectivos anos supracitados. 

 Os papiloscopistas, são profissionais que atuam no âmbito da Segurança Pública do Estado, 

e desempenham em seu cotidiano, relevantes serviços às esferas civil e criminal, tanto no auxílio 

ao desenvolvimento das práticas da Polícia Judiciária, como na emissão de documentos 

fundamentais à sociedade, que garantem ao indivíduo direitos e deveres no devido exercício da 

cidadania. Estes peritos, apresentam competências voltadas para a identificação humana, 

empregando como embasamento teórico científico, os princípios da Ciência Papiloscópica, estudo 

que investiga a identificação humana, com base em impressões digitais, palmares (palma da mão) 

e plantares (sola dos pés). 

 O tema proposto nesse artigo, intitulado "O processo de formação acadêmica e 

continuada dos policiais civis papiloscopistas no estado do Pará: uma análise curricular", se 

concretiza enquanto produto de trabalho de conclusão do curso de Pós-Graduação em “Gestão 

Pública, com ênfase em desenvolvimento de pessoas", e tem por objetivo, saber através de análises 

curriculares, a evolução apresentada neste processo de formação profissional, realizado em 

diferentes épocas.  

 Dentro dessa análise, discorreremos também sobre os objetivos específicos como: qual o 

perfil de formação profissional policial, proposto em cada momento; que recursos de formação 

acadêmica e continuada possibilitam uma capacitação adequada às modernizações pertinentes aos 

novos padrões das demandas sociais e de combate ao crime. 

 O trabalho inicia pela conjuntura decorrente das transformações, como a promulgação da 

Constituição de 1988, principalmente no âmbito da segurança pública e dos conceitos da atuação 

policial; perpassa pela descrição do policial civil Papiloscopista e os princípios da ciência 

papiloscópica, que respalda a execução de suas atividades, assim como seus préstimos como 

servidor público, junto a sociedade e as autoridades policiais e judiciárias ; o Sistema Estadual de 

Segurança Pública e Defesa Social - SIEDS, na  formação acadêmica e continuada dos 

profissionais de Segurança Pública; e, os recursos didáticos aplicados na construção de 



conhecimentos, valores e comportamentos, durante a formação acadêmica e continuada ao Policial 

Civil Papiloscopista no Estado do Pará. 

 O estudo é concebido tendo como questionamento, se os profissionais encontram nesses 

processos de formação acadêmica e continuada, um conteúdo teórico e prático em suas grades 

curriculares, que lhes assegurem um bom desempenho dentro das exigências contemporâneas.  

 Tal questionamento, compõe o mosaico de análise do problema em estudo: a pesquisa 

bibliográfica na condução do diálogo, com autores contemporâneos no trato da contextualização 

do processo histórico, dos conceitos e das teorias que orientam o proposto estudo; a pesquisa 

documental, com foco na estrutura da formação acadêmica e funcional do servidor; e, a pesquisa 

empírica, proveniente da realização do Diagnóstico Rápido e Participativo com os profissionais da 

área, dentro de unidades da Polícia Civil do estado do Pará. Para tal, nossa fundamentação teórica 

terá como autores centrais: Sulocki (2007), Chiavenato (1999,2002), Drucker (1999), Campos 

(201-?) e Poncioni (2005), com ênfase nas políticas públicas e na formação continuada. 

 Utilizamos como pesquisa documental, as grades curriculares de formação acadêmica com 

relevância aos arranjos de conteúdo; e os programas de aperfeiçoamento e capacitação profissional, 

disponibilizados nos centros de formações a estes profissionais.  

 

O Processo de Formação Acadêmica e Continuada dos Policiais Civis Papiloscopistas no 

Estado do Pará: Uma Análise Curricular.  

 A referência temporal e espacial, são categorias analíticas fundamentais do século XXI, de 

um mundo contemporâneo, que historicamente registra profundas mudanças no contexto político, 

econômico, social e cultural. Tais mudanças, presentes com a produção e acesso de novas 

tecnologias, que passam a fazer uso no dia a dia, no âmbito das relações sociais e institucionais. E 

como foco do estudo, também presentes no cotidiano do trabalho dos profissionais papiloscopistas 

que enseja as políticas públicas de Segurança, no estado do Pará. 

 No âmbito do estudo, percebe-se que o aumento da criminalidade vem acompanhado as 

reivindicações sociais pela garantia dos direitos dos cidadãos, na preservação da incolumidade 

pessoal e patrimonial. O crime se apresenta cada vez mais organizado e especializado, o que torna 

compulsória a necessidade de serem revistos conceitos em políticas de Segurança Pública, 

transformando-as em planos de ação, com conceitos holísticos em relação ao papel a ser 

desempenhado pelas instituições tutoras dos direitos e garantias Constitucionais dos cidadãos. 



 Sulocki (2007), conceitua política de segurança pública sob concepção democrática: “Uma 

política de segurança pública democrática deve necessariamente passar por uma política de 

direitos, de modo que todos os direitos fundamentais do homem sejam previstos para todos grupos 

existentes da sociedade”. (SULOCKI, 2007 p. 188). 

 

Antes da promulgação da Carta Constitucional de 1988 as políticas de segurança visavam 

à proteção dos interesses estatais. Eram, portanto, classificadas de estadocêntricas. Com o 

surgimento do novo ordenamento jurídico ocorreu a mudança do foco para o cidadão, 

provocando uma transição conceitual e estrutural do papel do Estado, que passou a ser, 

paradoxalmente, sociocêntrico". (SOUZA, 2012, p. 1). 

  

 A modernização sobre conceitos e práticas profissionais, referentes a atuação policial no 

dia-a-dia, assume uma conotação diferenciada e ampla. Deixa de ter tão somente sentido protetor 

como garantidor da ordem pública, assumindo também, papel de uma instituição integrada, a 

serviço da comunidade, em defesa do cidadão e do Estado Democrático de Direito. Muito destas 

transformações vieram em decorrência da promulgação da Carta Magna, em 1988, a "Constituição 

Cidadã", aliada a uma conscientização social, desenvolveram premissas por mudanças nos 

paradigmas de atuação do Estado, de seus poderes e de seus órgãos. Esse contexto, enseja 

reivindicações justas e necessárias, pelas adequações em políticas de ação na área de segurança 

pública. O que perpassa pelo incremento de políticas que favoreçam propostas de habilitação 

profissional dos agentes de segurança pública, afim de adequá-los a essa nova realidade, para que 

sua atuação seja apta a produzir os efeitos esperados pelo cidadão, por uma prestação de serviço 

público pertinente e eficiente, em consonância com direitos e garantias fundamentais 

Constitucionais. 

 Há a necessidade de se aprimorar planos baseados em políticas de Segurança Pública 

consistentes, definindo princípios e diretrizes que servirão de embasamento para novos projetos de 

ações específicas e efetivas que respondam aos anseios da sociedade. E, ao mesmo tempo que 

contemplem seus recursos humanos com condições estruturais e implemento de qualificação na 

formação profissional, fundamental ao exercício de suas atribuições em atendimento aos preceitos 

constitucionais. 

 São iminentes as necessidades de adequação do sistema policial ao tempo da sociedade 

tecnológica, o que remete a um imprescindível remodelamento estrutural, configurado por 

equipamentos modernos e eficazes, acompanhado de formações técnica-profissional permanentes 



de seus agentes, buscando e excelência nos serviços de segurança prestados pela administração 

pública junto à sociedade.  

 SOUZA (2012, p. 1), nos evidencia que: 

 

Com a inserção na Lex Matter do princípio da eficiência, por meio da Emenda 

Constitucional 19/1998, à Administração Pública impôs-se a observância da eficácia na 

gestão, isto é, prestabilidade, rapidez e economicidade no atendimento ao cidadão. O que 

provocou um upgrade nas políticas públicas de segurança, que começaram a empregar 

modelos de governança pautados no desempenho de suas agências e agentes. 

 

 A Segurança Pública, concebida em gestões estratégicas fundamentadas na modernidade, 

na integração e na democracia, subsidia um "modelo de gestão” baseado na premissa da 

participação cidadã. Como cita PONCIONI (2005 p. 585-610):  

 

O "policiamento comunitário" baseia-se, pois, em uma nova abordagem de 

relacionamento da polícia com a sociedade, segundo a qual o público em parceria com a 

organização policial, exerce um papel mais ativo e coordenado na obtenção da segurança, 

a fim de que se possam identificar as causas e as soluções de problemas relacionados à 

ordem e a segurança pública na área onde esse serviço é prestado. Ou seja, o público é 

concebido como um coprodutor da segurança e da ordem, juntamente com a polícia. 

Somente na história recente, ocorre uma inflexão, como uma clara tendência [...] do ideal 

desse modelo profissional em favor de um tipo novo de profissionalismo, que enfatiza o 

serviço público, a discrição do policial informado por alto nível de educação e 

treinamento, e a busca de uma relação mais estreita entre a polícia e a comunidade.  
 

 Na premissa de que o princípio de eficiência no Serviço Público esteja associado à uma 

Gestão fundada na formação e desenvolvimento de seus recursos humanos, serão pontuados mais 

à diante as metodologias didáticas empregadas na transmissão e assimilação de conhecimentos, 

valores e comportamentos, durante o processo de formação acadêmica e continuada ao Policial 

Civil Papiloscopista no estado do Pará. 

 

Uma Breve Descrição: A Ciência, o Método e o Papiloscopista 

O estabelecimento da identidade humana perante a polícia judiciária, está sob a 

competência do policial civil Papiloscopista, que através de procedimentos técnicos de análises de 

impressões digitais, imputará ou não, a responsabilidade de um fato a um indivíduo. O processo de 

identificação humana, consiste em se definir uma identidade inequívoca. Nesse mister, torna-se 

imprescindível a utilização de método eficaz no estabelecimento de uma relação sem teor ambíguo 

entre os elementos em análise, concebida pela verificação de caracteres específicos capazes de 

propiciar a distinção de pessoas, individualizando-as, ou seja, identificando-as. Com esse propósito 

surge a ciência papiloscópica. 



O francês Alphonse Bertillon, em 1879, elaborou o primeiro método científico de 

identificação humana, chamado antropometria ou Bertillonage, que consistia na coleta metódica e 

análise de medidas físicas de partes do corpo humano. Este método, chega ao Brasil por volta de 

1894. Porém, em 1891, em La Plata-Argentina, Juan Vucetich Kovacevich, preconiza um sistema 

de identificação humana baseado principalmente nas impressões digitais, ao qual deu o nome de 

Icnofalangometria. No Brasil, somente em 1903, mediante Decreto-lei 4.764, de 05 de fevereiro, 

anunciado durante o mandato presidencial Rodrigues Alves, institui a identificação papiloscópica.

 A identificação humana por intermédio de impressões digitais é reconhecida e adotada no 

mundo, tanto para finalidades civis como criminais. Em decorrência da consolidação da 

Papiloscopia como ciência embasada nos seguintes princípios técnicos científicos: Perenidade- 

característica de imperecibilidade que os desenhos papilares apresentam entre o quarto e o sexto 

mês de vida intrauterina e que persiste ao longo da vida, só vindo degredar-se com a decomposição 

cadavérica; Imutabilidade- os desenhos papilares são imutáveis; Variabilidade: os desenhos 

papilares variam entre pessoas; Universalidade: todo ser humano possui impressões papilares; 

Classificabilidade: os desenhos digitais podem ser  classificados em tipo e subtipo por meio de 

códigos; Praticidade: a obtenção das impressões digitais é simples, rápida e de baixo custo. 

 

O Perfil do Policial Civil Papiloscopista 

A Diretoria de Identificação "Enéas Martins" (DIDEM), centraliza as atividades pertinentes 

à identificação humana da Polícia Judiciária no estado. Sendo seus recursos humanos, composto 

por papiloscopistas, cuja formação técnica, foi aprimorada com novas demandas surgidas em 

determinados contextos. Dentre as atribuições inerentes ao cargo de Policial Civil Papiloscopista 

destacam-se: colher as impressões digitais, no vivo e no morto, para fins de identificação civil e 

criminal; proceder as perícias papiloscópicas e necropapiloscópicas, iconográfica e Retrato falado, 

com elaboração do respectivo laudo técnico. 

Dentre os serviços técnico-profissional prestados pelo Papiloscopista, nas esferas civil e 

criminal, destinados à sociedade e autoridades Policias e judiciárias destacam-se: Emissão do 

Registro Geral (Carteira de identidade); Registro de identificação social (RIS)-Documento que 

permite o reconhecimento de transexuais e travestis pelo nome social com o qual se identificam; 

Identificação criminal; Atestado de Antecedentes criminais e os  Laudos Papiloscópico, 

Necropapiloscópico, iconográfico de retrato falado e prosoprográfico.  



No âmbito social a emissão da carteira de identidade é instrumento de cidadania, sendo 

imprescindível a individualização das pessoas, tanto para lhes assegurar direitos como para lhes 

requerer deveres. E o RIS caracteriza-se como documento de inclusão, que garante e reconhece o 

exercício pleno da cidadania à comunidade LGBT. O direito foi assegurado pelo Decreto nº 726, 

publicado em maio de 2013, no Diário Oficial do Estado, sendo válido em todo Estado do Pará. 

 

O Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - SIEDS, na Formação Acadêmica 

e Continuada dos Profissionais de Segurança Pública. 

O estado do Pará reorganiza seu Sistema de Segurança Pública e Defesa Social. Como cita 

Sinélio Ferreira de Menezes Filho, em seu Artigo " Direitos Humanos: Pilar no qual se fundamenta 

a Segurança Pública Cidadã": 

 

Acompanhando o curso dos novos tempos, o Sistema de Segurança Pública e defesa Social 

do Pará -SIEDS, não podendo ser diferente, aquiesce, sensatamente, à nova ORDEM DO 

DIA, fortalecendo suas bases institucionais, de modo a levar a cabo seu nobilíssimo mister 

de PROTEGER e SERVIR ao homem, enquanto titular de direitos e garantias, nos moldes 

da verdadeira Segurança Cidadã. (FILHO, [201-?])3 

 

 A Lei 7.584/2011, dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de Segurança Pública 

e Defesa Social - SIEDS, o qual é responsável institucionalmente em assegurar a preservação da 

ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por intermédio dos órgãos que o 

constituem, garantindo a integridade e a segurança do cidadão. Neste, o órgão central que coordena, 

avalia e supervisiona as ações dos órgãos que compõem o sistema, está representado pela Secretaria 

de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP). Dentre seus objetivos, está a 

modernização tecnológica dos órgãos integrantes do SIEDS, por meio da integração dos sistemas 

corporativos, de inovações tecnológicas, da padronização de equipamentos de telemática e 

comunicação. 

 No SIEDS, compete ao Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará (IESP), criado 

pela Lei nº 6.257, de 17 de novembro de 1999, promover formação técnico-profissional, graduação, 

qualificação permanente em nível de aperfeiçoamento e pós-graduação, aos agentes do Sistema de 

Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP/PA). O IESP, apresenta-se organizado a partir de suas 

Unidades Acadêmicas, Academias da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, ficando 
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estas, sob a coordenação pedagógica do Instituto, com o objetivo de atender a política de integração 

do SIEDS.  

 A Academia de Polícia Civil, criada pela Lei 4.854, de 28 de agosto de 1979, caracteriza-

se instituição de formação, pesquisa, programação e ensino. Tem por finalidade a seleção, a 

formação, treinamento, capacitação, especialização e desenvolvimento dos recursos humanos da 

Polícia Civil (Manual ACADEPOL/ PA). 

 Está em fase de conclusão, na ACADEPOL/PA, o Curso de Formação de Policial Civil, 

ano 2017, destinado aos candidatos para os cargos de Escrivão, Investigador e Papiloscopista. 

Constante no Manual ACADEPOL/PA, a carga horária estabelecida é de 760 horas aula para todas 

as categorias, distribuídas em aulas teóricas, expositivas e práticas, e os estágios supervisionados 

nas unidades policiais.  

 A inclusão em 98, do princípio da eficiência aos demais princípios contidos no artigo 37 

da constituição, os quais regulam a Administração Pública, trouxe ao contexto administrativo do 

setor público novas exigências em relação aos métodos a serem aplicados na projeção de um 

modelo de gestão pautada em ações que priorizassem o atendimento das necessidades fundamentais 

da sociedade. 

 A gestão pública passa a caracterizar-se por ações centradas na eficiência e em resultados 

como alude, (GONÇALVES, 2013), os serviços essenciais que devem ser prestados pela 

Administração Pública, passaram a exigir do gestor público uma nova postura, com vistas a 

desempenhá-los com eficiência diante do novo mandamento constitucional. Assim, implementou-

se a administração gerencial e para isto foi necessário que os agentes públicos mudassem suas 

posturas e se adequassem para desenvolver a nova gestão pública. No que corrobora José Matias 

Pereira (apud GONÇALVES, 2013)4, analisando a gestão estratégica da administração pública 

brasileira:  

Entendemos que a construção de um novo modelo de gestão estratégica para a 

administração pública no Brasil precisa levar em consideração três dimensões: o contexto, 

a estratégia, o modelo de gestão e a gestão de pessoas. Nesse esforço, é importante não 

desconsiderar as rápidas mudanças que estão ocorrendo na sociedade, especialmente o 

nível de cidadania da população brasileira, que exige eficiência, eficácia, efetividade e 

transparência na aplicação de recursos públicos. 
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 Face a essa nova conjuntura, a administração pública, tida como ineficiente em tempos 

pretéritos, foi paulatinamente tendo que se moldar e aperfeiçoar sua forma de gestão, com vistas 

aos resultados a serem alcançados na prestação de seus serviços à comunidade. Foram instituídas 

mudanças, que relegaram ao passado, o tipo de administração pública exercida de forma a sobrepor 

os interesses do Estado sobre os da comunidade. Hoje, a reflexão é outra, sendo evidenciados os 

direitos fundamentais sociais, traduzidos em prestações de serviços públicos que atendam seus 

interesses de forma eficiente. 

 A eficiência na gestão pública, depende fundamentalmente da capacidade de seus agentes 

em atender aos interesses sociais, tornando-se vital, a gestão estratégica direcionada a capacitação 

de seus recursos humanos, de modo a habilitá-los ao desempenho de suas funções com 

profissionalismo e motivação. Ou seja, o processo de formação do agente público, é condição 

básica na materialização dos objetivos de uma gestão pública comprometida com o princípio da 

eficiência, propiciando ao cidadão satisfação na resolução dos problemas. 

 No pensar de Chiavenato, a política de recursos Humanos “deve reconhecer as pessoas 

como o fator mais valioso para o desenvolvimento das atividades efetuadas na instituição e a 

melhoria da sua eficiência” (CHIAVENATO, 2002, apud CAMPOS, [201-?]) 5 . Dentro da 

estratégia em buscar a eficiência nos serviços prestados, através de investimentos no 

desenvolvimento dos recursos humanos.  

 CHIAVENATO (1999), comenta a importância de organizações considerarem os 

indivíduos que as compõem, como verdadeiros parceiros, que estão ali, dispostos a contribuir com 

seus conhecimentos, competência, habilidades. Por isso, caracterizam-se em recursos racionais 

estratégicos fundamentais, nas tomadas de decisões e no direcionamento das ações. 

 É imprescindível, portanto, que as instituições passem a desenvolver uma cultura voltada 

ao domínio de gestão de pessoas, sendo os valores organizacionais direcionados para as pessoas 

que as constituem. Pois, a gestão efetiva do conhecimento destas é essencial para atingir resultados 

relevantes para as organizações públicas. Nesse contexto, Drucker (1999, p. 5) evidencia que 
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mudanças no mundo ensejaram mudanças em muitos significados e nas formas gerir estes 

significados. 

 Para CHIAVENATO (1999), nos tempos atuais as empresas necessitam das pessoas como 

parceiros da organização, o autor coloca que os empregados contribuem com seus conhecimentos, 

capacidades e habilidades, proporcionando decisões e ações que dinamizam a organização. E em 

2004, o autor realça o acervo de conhecimentos ou capital intelectual das pessoas que compõem as 

organizações como o mais valioso patrimônio destas. 

Ao contexto exposto, percebe-se a importância do investimento organizacional na formação 

de seu quadro de pessoas. Objetivando uma estruturação de conhecimentos que possibilite uma 

evolução pessoal e profissional, resultando no aprimoramento de competências, assim como, de 

uma visão analítica sobre o contexto social, político e econômico, do qual são integrantes. A 

permanente atualização dos saberes à contemporaneidade, são reflexos das demandas impostas 

pela dinâmica do desenvolvimento da sociedade em busca de respostas aos seus desafios. 

 A eficiência dos serviços prestados pelos agentes públicos, está condicionada em grande 

parte com as competências adquiridas em seus processos de formação. Para RABAGLIO (2001):  

 

Ter competências para a realização de uma tarefa significa ter conhecimentos, habilidades 

e atitudes compatíveis com o desempenho dela e ser capaz de colocar esse potencial em 

prática sempre que for necessário. Então podemos definir competência como um conjunto 

de conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos que permitem ao indivíduo 

desempenhar com eficiência determinadas tarefas, em qualquer situação. (RABAGLIO, 

2001, APUD CAMPOS [ 201-?]): 

 

 Para TANGUY L.:   

 

Competência é um conjunto de conhecimentos, qualidades, capacidades e aptidões que 

habilitam para a discussão, a consulta, a decisão de tudo o que concerne a um ofício, 

supondo conhecimentos teóricos fundamentados, acompanhados das qualidades e da 

capacidade que permitem executar as decisões sugeridas. (TANGUY L.1997,APUD 

CAMPOS, [201-?], p. 11) 

  

 Além da ênfase a ser dada no processo de formação inicial dos agentes públicos, são 

fundamentais as ações de educação continuada e treinamentos posteriores. CAMPOS ([201-?], 

p.15), chama atenção sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas:  

 

O desenvolvimento representa um conjunto de atividades que objetiva explorar o potencial 

de aprendizagem e a capacidade produtiva das pessoas, visando mudanças de 

comportamentos e atitudes bem como a aquisição de novas habilidades e conhecimentos. 



Tem como meta maximizar o desempenho profissional e motivacional do ser humano, 

melhorando os resultados e consequentemente gerando um bom clima organizacional.  
 

E ratifica que: 
O treinamento é um dos recursos do Desenvolvimento de Pessoal. Visa o aperfeiçoamento 

de desempenhos, aumento da produtividade e das relações interpessoais. Para isso, prepara 

o potencial humano frente às inovações tecnológicas e as constantes mudanças do mercado 

de trabalho, sendo o treinamento indispensável para a busca da qualidade total. 

(CAMPOS, [201-?], p. 15) 

 

 Transparece o registro no Portal de Educação (2013), a compreensão da Educação 

continuada, e que segundo registro: 

 

Educação continuada consiste em um programa de formação e desenvolvimento dos 

recursos humanos que objetiva manter a equipe em um constante processo educativo, com 

a finalidade de aprimorar os indivíduos e consequentemente melhorar a assistência 

prestada aos usuários. ( PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2013)6 

 

 Desse modo, parte-se para o entendimento que o homem como ser social, precisa estar 

permanentemente se instruindo e se reelaborando para acompanhar as modificações que acontecem 

em seu meio social. Fazendo-se esta análise voltada ao âmbito profissional, o processo de formação 

continuada é vital para que o indivíduo adquira competências necessárias para estar apto a 

desenvolver suas atribuições de forma eficiente. Pois, encontrar-se-á, fortalecido nas habilidades 

frente aos enfrentamentos laborais diários. 

 A formação continuada agrega fundamental contemporaneidade pós processos de formação 

acadêmica, carregando propostas de conhecimentos e práticas com vistas ao desenvolvimento 

profissional com qualidade. Configura-se, em investimentos na essência da representação 

institucional, caracterizada por seus recursos humanos, que precisam, como servidores às 

demandas sociais, estarem atualizados as inovações técnicas e científicas, em face das exigências 

sociais propostas. A educação continuada reveste-se de condição imperativa na busca de uma 

participação funcional mais efetiva e mais eficaz no âmbito institucional, que consequentemente 

apresentará reflexos positivos nas prestações de serviços junto à comunidade. 

                                                           
6  O que é Educação Continuada? Disponível em: 

<https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/o-que-e-educacao/32375 >. Acesso em: 

16/11/2017 as 11:39. 

 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/enfermagem/o-que-e-educacao/32375


 Assim, a formação continuada compreende, poderosa ferramenta de renovação imposta 

pelo dinamismo em que se processam as exigências profissionais e sociais. Funcionando também, 

como estimuladora frente aos anseios profissionais junto a instituição. 

A formação profissional acadêmica e continuada, ganham proporções maiores de 

importância no âmbito da segurança pública, pois contemplam o preparo das pessoas que 

representarão o Estado na tutela dos direitos e garantias Constitucionais dos cidadãos. Portanto, as 

melhorias das condições de trabalho, aliado a um processo de aprimoramento educacional 

permanentes destes agentes públicos, é substancial na prestação de serviços dignos e de qualidade 

perante a sociedade. 

Segundo TRINDADE (2007, p. 64): 

 

Os profissionais de Segurança Pública devem ser formados e qualificados para exercer 

suas funções, no intuito de criar interdisciplinaridade, pluralismo organizacional e 

gerencial, legalidade, descentralização, imparcialidade, transparência das ações, 

participação comunitária, profissionalismo, atendimento das peculiaridades regionais e no 

estrito respeito aos direitos humanos. 

            

 

A Formação Profissional do Papiloscopista no Estado do Pará. 

No estudo dos conteúdos disciplinares de formação acadêmica e continuada do policial civil 

Papiloscopista no Estado do Pará, fica evidente a determinação dos Centros Formadores em tornar 

a formação técnica-profissional, mais inteirada ao contexto peculiar que se apresenta em cada 

momento no âmbito da Segurança Pública. 

Os cursos ministrados pelo IESP/ACADEPOL, junto a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP), através do ensino à distância, estão voltados a propagar instruções científicas 

capazes de despertar a capacidade crítica dos profissionais de Segurança Pública, de modo que 

sejam criados ou reconstruídos conceitos modernos de se fazer segurança pública engajados com 

a cidadania, construção da paz social e os direitos humanos. Observa-se, a fomentação de uma 

consciência ética e moral em busca do comprometimento de respeito ao estado Democrático de 

Direito por parte do servidor público no desempenho de suas funções. 

Nas análises, das grades curriculares dos cursos de formação profissional do Papiloscopista 

realizados pela Academia de Polícia Civil do Estado do Pará, nos períodos de 1993, 2014 e 2017, 

revelam uma indicação às mudanças de parâmetros no modo de profissionalização destes 



servidores públicos, que assumem características enquadradas as peculiaridades de cada tempo, 

direcionando e conjugando esta formação, contextualizando Segurança Pública e fatores sociais, a 

fim de acompanhar o dinamismo que se processa nas relações do homem dentro da sociedade. 

Evidencia-se que, com o passar dos anos, esta formação foi se moldando para atender as 

evoluções das práticas de combate ao crime, mas também, em decorrência das imposições e 

reivindicações presentes com as mudanças sociais. Processo esse, que chega a um estágio atual, 

em cuja visão, ao se pensar em segurança pública, inclui a participação social em seu contexto. A 

formação do policial papiloscopista da atualidade já contempla essa condição de interação com a 

comunidade. Observando, portanto, o que expressa o Plano Nacional de Segurança Pública, 

lançado em 2017, cuja proposta de combate à criminalidade está atrelada a ações conjuntas entre 

União, estados, municípios e sociedade civil. Em sua política estratégica aposta em três bases: 

capacitação, inteligência e ação conjunta. Dentro de cada base, foram definidas estratégias maiores, 

como por exemplo, em ações gerais de capacitação e a criação de grupos de trabalho, no âmbito da 

SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), composto por Diretores das Academias de 

Polícia, com o objetivo de formular uma matriz curricular atualizando a formação policial. 

A lógica que se apresenta é que o contexto de execução das propostas feitas em políticas 

públicas na área de Segurança, refletirão certamente no delineamento dos processos de formação 

desses profissionais. Em seu artigo "Desafios e tendências em formação continuada", 

ALTENFELDER (201-?) chama a atenção sobre a importância de se considerar os eventos sociais, 

políticos, econômicos ou culturais, que permeiam a vida grupal ou comunitária, e também se 

constituem como determinantes, que moldam as concepções sobre educação, ensino, papel 

profissional e as práticas a elas ligadas. A autora complementa que essas constatações devem 

mobilizar todos aqueles que planejam e desenvolvem projetos de formação continuada para a 

revisão e aprofundamento do tema, a partir de questões de fundo.  

A intencionalidade das atividades formativas, projetam no arcabouço teórico e prático a ser 

aplicado pelos processos de formação acadêmica e continuada, os propósitos a serem atingidos em 

suas realizações. É, portanto, fundamental que este investimento no capital humano, seja pensado 

e programado de maneira a atender com eficiência os pleitos sociais que se manifestam em 

contextos variados no âmbito da segurança Pública.  



A intencionalidade observada nos conteúdos curriculares referentes aos processos de 

formação do Policial Civil Papiloscopista no estado do Pará, no decorrer dos anos 1993, 2014 e 

2017, promovidos pelo IESP/ACADEPOL, configura-se com uma proposta de assegurar a estes, 

uma formação inicial e continuada, com bases nos preceitos exigidos em cada momento. Percebe-

se, em relação as grades curriculares mais recentes, como as dos processos formativos realizados 

em 2014, e o que ocorreu neste ano de 2017, a introdução de disciplinas como: Telecomunicações 

aplicadas à Segurança Pública, Tecnologias e Sistemas informatizados, Gestão da informação, a 

preocupação em compor um agente público engajado aos avanços e desenvolvimento nos campos 

da comunicação e tecnológicos em uso na atualidade, resultando condições favoráveis para 

alcançar a qualidade e eficiência nos serviços públicos prestados, face em Segurança Pública o 

fator interativo intra e extra institucional para conhecimento e o desenvolvimento de ações são 

fundamentais na resolução de casos.  

No trato da implementação de novas tecnologia TRAINDADE (2007, p. 56), explicita que 

 

O sistema de informatização eficiente é básico para qualquer trabalho na área de segurança 

pública, na qual o princípio da oportunidade é vital para a eficiência e eficácia das ações 

do serviço público. A tecnologia, nesta área, vem colocando à disposição dos profissionais 

equipamentos cada vez mais potentes e sofisticados. A modernização da tecnologia viria 

agilizar os serviços prestados ao cidadão. 

 

Outro detalhe bem marcante nessa trajetória de formação profissional durante épocas, se 

configura na intencionalidade em transformar arquétipos criados sobre a figura policial opressor, 

sendo enfatizado na formação contemporânea a composição de um profissional voltado a prestar 

serviço junto à comunidade na condução da ordem e da segurança pública. Condições estas que 

foram se firmando frente as demandas sociais que exigiam profissionais mais qualificados pela 

educação e treinamento permanentes, concebendo um profissional policial com outras e amplas 

dimensões no fazer Segurança Pública. 

É exemplo deste tipo de profissionalismo, o modelo de "polícia comunitária", que hoje 

ganha espaço em disciplinas curriculares de processos de formação dos Policiais Civis 

Papiloscopistas no Estado do Pará. Esse cunho de interação com as causas sociais está bem refletido 

em disciplinas curriculares como: Fundamento de polícia comunitária, Atuação policial frente a 

grupos vulneráveis, Relações interpessoais com ênfase no atendimento ao público, Prevenção, 

mediação e resolução de conflitos, Gerenciamento de crises, Ética e cidadania, Direitos humanos 

aplicados a atividade policial e Libras - Língua Brasileira de Sinais. Vemos a preocupação e 



comprometimento dos centros formadores em destinar à sociedade, profissionais preparados dentro 

de preceitos holísticos para que venham satisfazer os anseios sociais na área da segurança. 

Em conteúdo mais específicos, empregados no combate ao crime, o currículo 2017, de 

disciplinas do processo de formação profissional do Policial Civil Papiloscopista, contemplam 

tópicos contemporâneos como: Análise criminal, atividade de Inteligência policial, Gestão por 

resultados, Investigação financeira no enfrentamento ao crime de lavagem de dinheiro, Noções 

básicas de enfrentamento as fraudes veiculares; além de uma coletânea de palestras como: 

Abordagem psicopatológica do crime e da violência; Conflitos agrários no Estado do Pará; e 

Atuação do crime organizado no estado do Pará. 

Com relação as ações voltadas a formação continuada, o IESP/ACADEPOL tem 

promovido regularmente para os servidores da Polícia Civil, da capital e interior do Estado, cursos 

de atualização e aperfeiçoamento em disciplinas variadas, desde técnicas policiais, a Direitos 

Humanos. No início deste ano de 2017, foi posta em prática uma nova proposta de incremento na 

formação continuada pela ACADEPOL/PA, trata-se da realização de cursos dentro do projeto 

denominado "Academia Itinerante", que objetiva levar treinamentos de capacitação e 

aperfeiçoamento aos policiais civis na capital, região metropolitana de Belém e aos municípios que 

sediam as regiões do interior do Estado.  

Outro pilar em formação continuada de profissionais da Segurança Pública, é a Rede 

Nacional de Educação à Distância, instituída em 2005, pela Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SENASP/MJ), que desenvolve no decorrer do ano suas atividades educacionais ajustadas 

a Matriz Curricular Nacional. A Rede é um salto qualitativo em termos de investimento no capital 

humano, na valorização do profissional de segurança pública, na busca da excelência nas ações de 

formação e, consequentemente, na melhoria das ações de segurança pública, registros feitos no site 

do Ministério da Justiça. 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As demandas sociais ganharam respaldo com a promulgação da Carta magna "Cidadã" em 

1988, que teve em seu Artigo 37, os princípios que regulam a administração Pública e a inclusão 

do princípio da eficiência. A partir de então, novas diretrizes passaram a ser pensadas sobre a 

prestação do serviço público que seria oferecido à sociedade. Dentre estes, destacam-se os 

relacionados com a Segurança Pública, direito de todo cidadão a ser garantido pelas Instituições 

competentes na área, que precisam investir na formação de seus agentes a fim de torná-los 

competentes com vistas a eficiência em suas ações. 

Começam então, os Centro de Formação de profissionais da Segurança Pública, a ver na 

ferramenta educação, o caminho mais substancial na resolução das demandas sociais e de combate 

ao crime. A efetividade dos serviços na área de segurança a serem prestados em benefício da 

comunidade, se fundamentam em uma formação profissional qualificada, que repensem todo um 

passado de ações ineficientes, gerando profissionais com visões mais amplas sobre o fazer 

Segurança Pública numa sociedade Democrática. 

Nessa evolução dos padrões profissionais refletidos nos processos de formação, 

evidenciam-se que condutas que se espelhavam em um modelo ultrapassado de atuação policial, 

vem dando lugar a uma visão mais aberta e moderna na formação desses profissionais, 

consequência da capacitação dos servidores públicos através da educação e treinamento continuado 

em prosseguimento de suas formações acadêmicas. Nos tempos contemporâneos, atividades 

desenvolvidas por profissionais da Segurança Pública, tem que estar pautadas nos preceitos da 

"Polícia Comunitária". 

Estereótipos do policial do passado estão sendo remodelados, concebendo um trabalho 

policial com outras e amplas dimensões no fazer segurança pública. Essas imagens vêm sendo 

conquistadas pela aplicação de recursos e métodos modernos de formação de policiais, 

caracterizados por um comprometimento maior em agir a serviço das causas sociais, constituindo 

um importante atributo conquistado pelo policial moderno e mais qualificado no desempenho de 

suas atribuições.  

A atividade profissional do policial fruto de processo de formação contemporâneo, não 

vislumbra somente na estrita aplicação da lei, mas também, a capacidade necessária para a gestão 



de numerosas e variadas circunstâncias com as quais se defronta no cotidiano, e que devem ser 

sanadas em respostas aos anseios sociais. 

Pelas análises feitas sobre os conteúdos das disciplinas curriculares constantes em 

diferentes processos de formação do policial civil Papiloscopista, referentes aos anos de 1993, 2014 

e 2017, ficam evidentes a evolução na formação profissional, tanto nos aspectos técnicos, 

específicos inerentes as atribuições do cargo, quanto ao aspecto de uma formação mais holística 

pertinente a um profissional mais engajado e servidor da comunidade com a qual se relaciona dia-

a-dia. 

A adoção de novas estratégias de gestão em Segurança Pública que modernizam suas 

estruturas e investem no treinamento e capacitação de seus recursos humanos, trouxeram ganhos 

adicionais em termos de eficiência, conquistada pela relação mais estreita entre polícia e 

comunidade, reflexo da realização de capacitação continuada contemporânea, dentro da 

perspectivar do "Policiamento Comunitário" ministrado pelos centros formadores. 

Este é o contexto moderno a ser refletido e praticado nas políticas contemporâneas de 

Segurança Pública, observado na evolução das propostas curriculares de formação profissional, 

que visam a formação de servidores públicos qualificados e comprometidos em estreitar cada vez 

mais seus laços com as causas sociais, para que possam alcançar a excelência na prestação de seus 

serviços. Prestadores de serviço público devidamente treinados, e qualificados permanentemente, 

são pressupostos indispensáveis para eficiência sobre qualquer âmbito da Gestão pública.  
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