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Dedico esse trabalho de dissertação a todos os cidadãos do Brasil, os quais desejam
um mundo melhor, principalmente, quando houver a intervenção por parte da Polícia. Esse
órgão, e seus agentes, em especial os da Polícia Ostensiva, são responsáveis pela prevenção
terciária, atuando de forma pró ativa, evitando assim a incidência de ações tipificadas como
delituosas; a sua atuação é respaldada exclusivamente na Lei, e sua observância é irrestrita,
atuando com moderação, logo, a preparação profissional dos seus quadros é crucial para
mantença do Estado Democrático de Direito, instalado nesse país que viveu 24 (vinte e
quatro) anos sob o regime militar. A sociedade, nos tempos de hoje é dinâmica, logo tão mais
dinâmica deve ser a Polícia, compreendendo os fenômenos sociais e atuando nos limites por
ela admitidos, garantindo assim, uma sociedade mais justa, fraterna e solidária.

“O processo de ensino-aprendizagem, através da
contextualização, faz com que o indivíduo venha a
se tornar cidadão e posteriormente um sujeito
transformador da sociedade.”
PAULO FREIRE, 1963.

RESUMO

A presente tem por cenário diversos erros cometidos por policiais e bombeiros
militares em ocorrências das mais diversas, tendo por foco os integrantes das Corporações do
Estado de Pernambuco, visando assim, minimizar essas atuações negativas, através da
promoção do conhecimento, utilizando a Educação a distância, por dispositivo móvel, mlearning, numa grande rede e, otimizar o emprego operacional. Para buscar um entendimento
sobre esses fatos que desgastam as Corporações Ostensivas de Segurança Pública do Estado
de Pernambuco, foi necessário compreender o processo histórico, político e sociológico
dessas instituições e assim identificar, por exemplo, possíveis indutores que levaram
Recife/PE, a ser considerada em 2006, conforme divulgação da Secretaria Nacional de
Segurança Pública (SENASP), como a capital mais violenta do País. A metodologia
empregada para construir esse trabalho, que é a otimização do sistema ostensivo de Segurança
Pública em Pernambuco, entenda-se Policiais e Bombeiros Militares, através do m-learning,
sendo necessário realizar pesquisa bibliográfica, de campo, análise qualitativa dos dados,
questionários, entrevistas semi-estruturadas, buscando um trabalho qualitativo, e demonstrar a
viabilidade da criação de uma rede de ensino-aprendizagem que venha a ser segura através da
conexão em diferentes níveis de acesso, por dispositivos móveis. Os estudos realizados,
demonstram o esforço do estado democrático vigente, que através de dispositivos legais,
demonstrados no Capítulo 2 dessa dissertação, as diversas modificações estruturais no
Sistema de Segurança Pública Estadual, que se acentua aos fins do século XX e início do
Século XXI, com a criação da Academia Integrada de Defesa Social (ACIDES), a qual possui
uma Gerência, denominada de Gerência Integrada de Capacitação e Prevenção (GICAP), a
qual tem como atribuição, definir a política de ensino na Secretaria de Defesa Social (SDS), a
qual coordena todos os órgãos da Segurança Pública em Pernambuco. Com a criação do Pacto
Pela Vida, (PPV), veio a incentivar a capacitação dos PMs e BMs, e melhorar o nível de
conhecimento dos integrantes da SDS, tendo como ferramenta nesse processo, a Educação a
distância, inclusive, através de convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública
(SENASP), um incentivo pecuniário, denominado de Bolsa Formação, valor em bonificação
aos que concluíssem com aproveitamento os cursos ofertados. Apesar do uso da tecnologia,
existe na tropa, certo grau de desconfiança quanto ao uso desta, inclusive, evidenciado nas
pesquisas, sido considerada por parte da tropa, como mais um elemento para fiscalizar suas
ações, a exemplo das câmeras de monitoramento espalhadas pela Região Metropolitana do
Recife. Assim, visando otimizar esse processo de ensino-aprendizagem e buscar modificar o
comportamento, o Autor buscou através de uma pesquisa exploratória-argumentativa, o
conhecimento que fosse necessário para conectar uma rede segura de aprendizagem móvel em
Pernambuco, associando a tecnologia disponível nos smartphones e linguagem adequada,
sugerindo a criação de uma ferramenta protetiva, que foi denominada de Pretorian Security
System, a qual sendo desenvolvida, otimizará a atuação dos PMs e BMs pela qualificação,
criando o Programa Segurança Pública Ostensiva Pernambucana Conectada by m-learning.

Palavras-chave: Ensino. Linguagem. Tecnologia. Dialogismo. Rede

ABSTRACT

This scenario is several errors committed by police officers and firefighters in the most
diverse events , with the focus on the members of Corporations of the State of Pernambuco ,
thus aiming to minimize these negative actions , through the promotion of knowledge , using
the Distance for mobile , m -learning , in a large network , and optimize operational
employment . To get an understanding of these facts Corporations wearing ChiChi of Public
Safety of the State of Pernambuco , was necessary to understand the historical, political and
sociological process of these institutions and thus identify, for example, possible inducers that
led Recife / PE , to be considered in 2006 , as disclosed by the National Secretariat of Public
Security ( SENASP ) , as the most violent capital of Brazil the methodology used to construct
this work, which is the optimization of the ostensive system for Public Security in
Pernambuco , meant Policemen and Firemen military , through the m -learning , it is
necessary to conduct a literature search , field , qualitative data analysis , questionnaires , semi
- structured interviews , seeking a qualitative work , and demonstrate the feasibility of
creating a network of teaching and learning that will be safe by connecting different levels of
access for mobile devices . The studies demonstrate the effort of the current democratic state ,
which through legal provisions , stated in Chapter 2 of this dissertation , the various structural
changes in the State System of Public Security , which increases the late twentieth century
and early twenty-first century , with the establishment of the Integrated Academy of Social
Defence ( acides ) , which has a management , called Integrated Management of Training and
Prevention ( GiCAP ) , which has the task , set the education policy in the Department of
Social Defence ( SDS ) , which coordinates all organs of public security in Pernambuco .
With the creation of For Life , Covenant ( PPV ) , came to encourage the training of PMs and
BMs , and improve the level of knowledge of the members of SDS , and as a tool in this
process, Distance education , including through an agreement with the National Secretariat of
Public Security ( SENASP ) , a monetary incentive , called Training Scholarship , value bonus
to conclude that and passed the courses offered . Despite the use of technology , there is in the
army , a certain degree of distrust regarding the use of this even evidenced in the polls , was
considered by the troop as one more element to monitor their actions , like the surveillance
cameras scattered throughout the Region metropolitan Recife . To optimize this process of
teaching and learning and seek to modify the behavior , the author sought through an
exploratory and argumentative research, the knowledge that is needed to connect a secure
network of mobile learning in Pernambuco , associating the technology available on
smartphones and proper language, suggesting the creation of a protective tool, which was
named Spiros Security System , which is developed , optimize the performance of PMs and
BMs by qualification , creating the Public Safety program Ostensive Pernambucana
Connected by m -learning .

Keywords : Education. Language. Technology. Dialogism. Network
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