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RESUMO 

Destaca o estudo bibliografico sobre o ensino a distancia como um instrumento de 
ensino viavel a ser utilizada pela PMPR na manutengao da instrugao dos policiais 
militares, auxiliando a padronizar o ensino na instituigao nao importando o local onde 
se encontra o efetivo. Essa modalidade de ens!no ajudara a ultrapassar as barreiras 
do tempo e espago, assim democratizando o ensino e reduzindo as despesas com 
transports e hospedagem que existe no modelo atual de aprendizagem. A 
modalidade de ensino a distancia pode se realizar como uma forma complementar 
na busca de conhecimento, trabalhando em paralelo e como continuidade do curso 
de formagao dos Policiais Militares do Parana que de forma correta e 
essencialmente presencia!. Todavia, ap6s esse curso de formagao inicial, o policial 
militar precisa manter uma permanents formagao no decorrer da profissao, onde se 
encaixa o ensino a distancia. 

Palavras-chave: Policial Militar do Parana. Ensino a Distancia. Aquisigao de 
Conhecimento. Formagao Permanente. 



ABSTRACT 

Study highlights the literature on distance learning as a viable teaching tool to be 
used by maintenance PMPR education of police officers, helping to standardize the 
teaching at the institution regardless of the location of the actual. This type of 
education will help overcome the barriers of time and space, thus democratizing 
education and reducing transportation costs and accommodation that exists in the 
current model of learning. The modality of distance learning can be realized as a 
complementary way in the pursuit of knowledge, working in parallel and as a 
continuation of the training course of the Military Police of Parana, which is 
essentially correctly face. However, after this initial training course, the police need to 
keep a permanent military training during the occupation, which fits the distance 
learning. 

Keywords: Military Police of Parana. Distance Learning. Knowledge Acquisition. 
Continuing Education. 
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INTRODUCAO 

A globalizac;ao trouxe grandes avangos em todos os setores da sociedade, 

promovendo descobertas fantasticas quanto ao ser humano e sua saude, assim 

como no campo da tecnologia que surpreende a cada dia. Todavia, com esses 

avangos, com essas novas tecnologias, a sociedade ganha tambem uma enxurrada 

de informac;oes as quais se modificam numa velocidade assombrosa. 

Nesse caminhar, a sociedade acaba exigindo uma constante busca de 

conhecimento, atualizagoes, aperfeigoamento, de todos os individuos e de todas as 

areas, inclusive na seguranga publica, para que s6 assim possam acompanhar o 

desenvolvimento pelo qual o mundo passa. 

A nova atualidade contemporanea, que leva a essa busca por conhecimento 

em sentido amplo, tambem traz algumas dificuldades tendo em vista as barreiras 

geograficas e ao pouco tempo que a sociedade, de urn modo geral, tern hoje em dia 

disponivel para promover seu crescimento intelectual e s6cio/cultural. 

Esses apontamentos refletem na procura por novos instrumentos, como o 

ensino a distancia, que com qualidade e eficiencia acabam quebrando essas 

barreiras impostas pelo mundo tecnol6gico e competitive. E. neste foco de 

desenvolvimento, tecnologia, conhecimento, que se dara o presente trabalho de 

conclusao de curso o qual passara por tres capitulos relevantes. 

No primeiro capitulo sera explicado de forma sucinta quanto a lnstrugao na 

Policia Militar do Parana relativamente ao ensino do efetivo, passando por uma 

abordagem de seus objetivos, conteudos e diretrizes de planejamento da PMPR, 

mostrando o modelo de instrugao que vern sendo adotado. 

No decorrer, far-se-a uma explanac;ao explicativa a respeito da nova 

tecnologia que e o ensino a distancia, sua realidade atual e alguns conceitos, assim 

como urn breve hist6rico de suas possiveis origens, envolvendo as gerac;oes de seu 

desenvolvimento. Ainda demonstrar-se-ao no mesmo capitulo os elementos e 

caracteristicas que fundamentam o ensino a distancia. 

Posteriormente, no terceiro e ultimo capitulo se fara uma explanagao sobre a 

Policia Militar do Parana e sua atualidade dinamica, demonstrando as exigencias 

que a sociedade global impoe aos integrantes da PMPR, em que seu atuar diario se 

deparam constantemente com situagoes novas, o que faz aflorar a necessidade 
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constante pela busca do conhecimento, seja na modalidade atualizac;ao, seja na 

modalidade aperfeic;oamento, dentre outras. 

Ainda se demonstrara que existe a possibilidade de utilizac;ao de urn novo 

modelo de ensino utilizando as ferramentas da Educac;ao a Distancia, tendo em vista 

que ap6s os cursos de formac;ao os policiais militares do Parana necessitam ter uma 

continuidade permanente no processo de aquisic;ao de conhecimento. Esse novo 

modelo, ensino a distancia, complementara o presencia!, acabando com os 

problemas relatives a tempo, local, custos, abarcando o efetivo na sua totalidade. 

1.1 DEFINI<;AO DO PROBLEMA 

As novas tecnologias aplicadas a comunicac;ao abriram novas leques para 

que as instituic;oes de ensino possam divulgar o conhecimento de maneira 

abrangente e dinamica. As tecnologias que nos possibilitam a integrac;ao ao mundo 

virtual e obter informac;oes de qualquer parte do mundo estao evoluindo de maneira 

admiravel, em que uma pessoa que, por moUvo qualquer venha a perder o contato 

com a sociedade, em urn ano estaria completamente desatualizada. 

Em virtude disso, nas sociedades contemporaneas, a educac;ao aberta e a 

distancia aparecem cada vez mais como uma modalidade de ensino extremamente 

adequada e desejavel para atender demandas decorrentes de mudanc;as na nova 

ordem economica mundial (BELLONI, 2003, p. 3). 

No estado do Parana, em meados da decada de 90, ja se ouvia falar em 

projetos dessa natureza, como foi o caso de "manutenc;ao programada, aplicado na 

decada de 90 (este projeto consistiu em aplicac;ao de prova por m6dulos vinculados 

a cartilhas fornecidas aos policiais pela instituic;ao)" (BONATIO; MARCHETII; 

NOVACH, 2008, p. 3). No entanto, nao se instituiu outro programa ou sequencia a 

esse, para que a totalidade dos policiais militares do Parana se mantivessem 

atualizados no que concerne aos assuntos profissionais da area policial. 

Existem Batalh6es que conseguem ser expoentes na manutenc;ao da 

instruc;ao, outros, principalmente do interior, por suas caracteristicas de distancia e 

falta de oficiais habilitados a disposic;ao, nao conseguem o mesmo sucesso. Desta 

forma, sao muitos os empecilhos que dificultam alguns programas, como as 

distancias entre batalh6es, companhias e pelotoes, e ainda, a indisponibilidade de 

se ajustar as escalas de instruc;ao e escalas operacionais. Nao obstante o fato de 
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que a Corporac;ao procura manter determinados cursos de atualizac;ao como o 

CCVPM - Curso de Condutor de Viatura Policial Militar, em sede de Batalhoes e 

Companhias, a carencia da existencia de programas que atualizem os profissionais 

e not6ria. 

E com fundamento nesses problemas que o ensino a distancia cresceu nos 

ultimos anos, dealizando-se num grande instrumento de eficacia e eficiencia na 

democratizac;ao do conhecimento. 

Algumas empresas e instituic;oes tern se aproveitado dessas ferramentas 

para manter seus colaboradores atualizados, principalmente se utilizando da 

Educac;ao a Distancia- EAD, na qual a partir de um servidor pode conectar um cern 

numero de colaboradores e, dessa maneira, mante-los atualizados e recebendo um 

constante feedback por parte de seus colaboradores; assim, a educac;ao a distancia 

tern servido para aproximar as pessoas da educac;ao, motivo pelo qual a palavra 

educac;ao vern sempre antes de distancia. 

Todo policial em seu perlodo de formac;ao tern uma base te6rica e pratica, 

seja de aspectos legal, estudando as normas e a legislac;ao necessaria ao born 

desenvolvimento de seu trabalho, quanto materiais e estudos especlficos para o 

perfeito desempenho de sua atividade operacional. 

Essa base te6rica e pratica tern se mostrado suficiente para a boa formac;ao 

do policial recem-inserido na instituic;ao, porem as leis mudam e as tecnicas se 

aperfeic;oam rapidamente, fazendo com que aquele conhecimento adquirido durante 

sua formac;ao seja rapidamente defasado, tornando a reciclagem constante 

imperativa na atividade policial, em que a atualizac;ao e preponderante 

Oeste modo, essa nova arma democratica e eficaz para a aquisic;ao de 

conhecimento e atualizac;ao pode, diante dos profissionais da Policia Militar do 

Parana, ser de grande utilidade na colaborac;ao para a preparac;ao das atividades de 

rua, ou seja, tem-se muito mais policiais preparados, num menor espac;o de tempo e 

com maior eficiencia. 

Assim, bern explica Bonatto eta/. (2008, p.4): 

0 fato de a PMPR atender todos municipios do Estado dificulta a interagao 
e a difusao do conhecimento aos seus integrantes. Par outro lado o 
desenvolvimento de tecnologias interativas que possibilitam cantata em 
tempo real entre locais espalhados geograficamente comegam a surgir 
dentro da instituigao, o que pode possibilitar uma maior interagao entres o 
membros da PMPR, aiE§m de se mostrar uma ferramenta muito importante. 



9 

E o caso da Intranet que e muito utilizada para divulgar as noUcias, normas, 
avisos e atos do comando da corporagao. 

0 objetivo do presente trabalho esta baseado nessa nova realidade que e o 

ensino a distancia, na tentativa de se demonstrar como a PMPR pode alcan9ar 

qualidade de ensino no aperfei9oamento e atualiza9ao de seus profissionais, dando 

privilegio ao uso da tecnologia aos seus projetos, visando a uma maior rapidez, sem 

precisar despender de seu efetivo para outras cidades e regioes. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A inexistencia de padroniza9ao das instru96es aplicados aos policiais 

militares do Parana, em cada Unidade ou subunidade, os responsaveis pela 

instru9ao acabam por estabelecer metodologias pr6prias e buscar subsidio para 

aplica9ao da instru9ao, em conteudos diversos o que gera a ado9ao de tecnicas e 

taticas diversas aplicadas pelo profissional de seguran9a quando da aplica9ao 

pratica do conhecimento. 

Alguns dos integrantes da institui9ao fazem cursos dentro e fora do pais, 

especializam-se, elaboram estudos tecnico-cientificos, considerados como 

referencia, dentro e fora da Corpora9ao, porem a institui9ao nao consegue 

aproveitar esse potencial vigente para melhor capacitar o efetivo de modo mais 

uniforme, pois sempre se esbarra no alto custo em reunir todo o efetivo para uma 

atualiza9ao, ou a disponibilidade do instrutor em atuar de forma presencia! nas 

diversas localidades do Parana. 

Nossa legisla9ao esta em constante transforma9ao, buscando sempre 

adequa9ao a realidade social, tambem a evolu9ao cada vez mais constante das 

novas tecnologias, o que faz com que as tecnicas e taticas operacionais repassadas 

para urn policial, quando de seu curso de forma9ao, com cinco anos de servi9o, ja 

estejam ultrapassadas. 

0 presente trabalho busca apontar reflexoes para estabelecer urn novo 

modelo de instru9ao a ser adotado nas institui96es de ensino da PMPR, auxiliando 

nao s6 na forma9ao do policial que deve prosseguir na metodologia atual, ou seja, 

essencialmente presencia!, mas na manuten9ao e atualiza9ao do conhecimento 

adquirido no periodo da forma9ao do profissional de seguran9a publica. 
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2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Constitui o objetivo geral desta pesquisa subsidiar a instituigao na busca de 

uma ferramenta visando manter a capacitagao continuada do efetivo da PMPR, 

reduzindo os custos e padronizando as instrugoes, utilizando-se das ferramentas de 

ensino a distancia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Os objetivos especificos deste estudo foram: 

Realizar urn diagn6stico dos metodos de ensino a distancia em uso no Brasil 

que possam atender as necessidades das organizagoes policiais; 

Proposta de uma metodologia de ensino visando a manutengao dos 

conhecimentos adquiridos pelos policiais militares, quando dos curses de formagao 

e ou atualizagao ao Iongo de sua vida profissional; 

Proposta de modele para padronizar e uniformizar da linguagem de ensino 

empregada pela PMPR por meio de tecnologia digital. 
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3 FUNDAMENTACAO TEORICA 

3.1 A INSTRUc;Ao NA POLiCIA MILITAR DO PARANA E 0 ENSINO 

Os avangos tecnol6gicos causaram profundas alteragoes na maneira como a 

humanidade se interage, comunica e relaciona, fazendo com que conceitos sejam 

rapidamente ultrapassados e o conhecimento esteja ao alcance da grande maioria 

da populagao mundial, ao toque de urn clique no navegador. 

A educagao, que no passado remota era urn instrumento de poder para uma 

classe dominante, com a imprensa de Gutenberg modificou radicalmente essa 

estrutura. Livros deixaram de serem rnanuscritos e puderam ser acessados por uma 

parcela maior da populagao. No ultimo seculo, o radio, a televisao e o computador 

causaram uma nova revolugao, as atuais geragoes tern acesso imediato e dinamico 

a urn mundo de informagoes, muitas vezes sem a oportunidade de uma reflexao 

profunda, porem, quase que em tempo real, o que se produz ja pode ser digerido por 

todos que tenham interesse. 

Hoje a instantaneidade da informac;ao globalizada aproxima os lugares, 
homogenefza o espac;o, eliminando as diferenciac;oes regionais. 0 mundo ja 
avanc;ou. A decada de 1970 pode ser considerada o marco da transic;ao do 
meio tecnico para o meio tecnico-cientffico informacional. E o entendimento 
das conseqOencias desta mudanc;a e o que nos permite compreender as 
atuais relac;oes do h'omem com o territ6rio. Vivemos na era da informac;ao 
onde os avanc;os tecnol6gicos acarretam uma intensa sobrecarga de 
conhecimento, modificando a natureza do trabalho e a relac;ao com o saber. 
(BONATTO eta/., 2008, p. 5) 

Segundo Levy (2000, p: 157), a maioria das competencias adquiridas por 

uma pessoa no inicio de seu percurso profissional estara obsoleta no fim de sua 

carreira. 

Os policiais militares, considerando a natureza de suas atividades, sao 

diretamente atingidos por este processo citado, sendo que na maioria dos casas 

ainda carregam o peso da sobrecarga de trabalho, com uma maior enfase nos 

municipios menores, onde muitas vezes o trabalho do profissional acaba, por uma 

necessidade de efetivo, durando vinte e quatro horas, tendo em compensagao uma 

folga de tambem vinte e quatro horas. Ocorre que com este quadro, os programas 

de instrugao aos profissionais acabam sendo inviabilizados por necessitarem de 

deslocamento de pessoal para outras regioes. 
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Desde a decada de 70, os rnoldes de aprendizagem e conhecimento da 

PMPR nao mudam, reinando desde aquele tempo a legisla9ao do mesmo periodo, 

em que nao se preocupava com o ser humano policial, tendo apenas a visao de 

cumprir com os compromissos da institui9ao. 0 policial tinha como fun9ao apenas e 

tao somente cumprir a missao, estando a total disposi9ao da Corpora9ao. 

3.1.1 lnstru9ao na PMPR 

No ano de 2003, foi editada a ultima edi9ao da Diretriz Anual de instru9ao, a 

qual regula a lnstru9ao na Policia Militar do Parana. Salienta-se que essa Diretriz 

Anual de instru9ao da PMPR tern a finalidade de "estabelecer as bases gerais para o 

planejamento, execu9ao, controle e fiscaliza9ao da instru9ao na PMPR". (PARANA, 

2003). Essa Diretriz traz em seu teor a previsao de seus objetivos, finalidade e a 

forma de execu9ao. Pode-se elencar os seus objetivos da seguinte maneira: 

a. Conscientiza<;ao do papel da Policia Militar, no quadro da defesa publica 
e social, na preserva<;ao e restaura<;ao da ordem publica, nas atividades de 
bombeiro e defesa civil; 
b. lnternaliza<;ao da doutrina de emprego nas OPM/OBM, nos diversos 
processos e modalidades, segundo sua destina<;ao institucional; 
c. Desenvolvimento do espirito de corpo; 
d. Dar enfase aos compromissos com os resultados, e responsabilidade 
individual de cada integrante da Corpora<;ao; 
e. Refor<;ar a cultura dos direitos humanos, como meio indispensavel ao 
pleno exercicio da cidadania; 
f. Refor<;ar o conhecimento, habilidades e destrezas referentes ao preparo 
fisico, defesa pessoal e tiro policial, como condi<;oes essenciais ao bom 
desempenho tecnico profissional; 
g. Enfatizar o conhecimento, habilidades e destrezas referentes ao preparo 
fisico, maneabilidade dos materiais e equipamentos de bombeiro, as 
tecnicas de busca e salvamento, bem como socorros de urgencia; 
h. Motivar nossos recursos humanos, atraves da instru<;ao, agindo sobre 
suas necessidades secundarias, a auto-realiza<;ao, auto-estima, ego, e 
rela<;oes sociais entre outros; 
i. Conscientiza<;ao que como prestadores de servi<;os a Comunidade, a 
enfase deve ser dada a instru<;ao, adestramento e aprestamento dos 
recursos humanos, para obten<;ao de eficiencia, eficacia e efetividade, tendo 
em vista que uma das paracteristicas principais da presta<;ao de servi<;os, e 
que os mesmos sao produzidos e consumidos ao mesmo tempo; 
j. Minimizar os efeitos do estresse, da ansiedade, dos problemas cardio
vasculares, atraves do trabalho fisico, orientado de forma cientifica; e 
k. Manter o policial militar e o bombeiro militar, permanentemente 
atualizados com os conhecimentos tecnicos, habilidades, destreza e 
atitudes necessarias a operacionaliza<;ao das fun<;oes tipicas da profissao, 
dirigidas a consecu<;ao dos objetivos e metas da PMPR, cujo "foco" sempre 
deve ser a qualidade total dos servi<;os prestados a comunidade (DIRETRIZ 
N° 007/2.003). 
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Percebe-se que tais objetivos apresentam-se de forma muito abrangente, os 

quais, de uma maneira geral, visam a manutenc;ao dos conhecimentos que durante 

o perlodo de formac;ao foram adquiridos, seja pelo policial militar Prac;a ou Oficial, 

garantindo, assim, que ele se apresE:mte sempre mais e melhor preparado para o 

atendimento de ocorrencias, aumentando seu nlvel de conhecimento com materias 

atuais e que sao empregadas na rotina de policiamento. 

Outro grande objetivo que tambern e incorporado pela instruc;ao e quanta ao 

preparo flsico do efetivo da PoHcia Militar do Parana, tendo como alva a melhora de 

seu flsico, conseqOentemente aumentando a qualidade de vida do policial militar, 

tendo em vista que urn born condicionamento residualmente diminui os problemas 

cardiovasculares, assim como os efeitos do estresse. 

Conforme a Diretriz, a instruc;ao sera semanal, devendo ter o seu 

planejamento e a sua execuc;ao por todo o efetivo dos OPM/OBM, se perfazendo por 

urn tempo minima de 02 (duas) horas, em que os Subcomandantes das Unidades 

atuarao como coordenadores da instruc;ao nas respectivas Unidades (Batalh6es). 

3.1 .2 0 conteudo da instruc;ao 

Tao somente o conteudo aplicado aos policiais militares sera observado para 

o objeto deste trabalho. Contudo, no que concerne a Diretriz, ela abarca em seu 

conteudo, materia aplicada aos Bombeiros Militares, todavia, apenas se fara 

referenda ao que for utilizado na atividade policial-militar. 

0 conteudo aplicado aos policiais militares pode ser separado em quatro 

areas, sendo uma fundamental, uma instrumental, outra operacional e, por fim, uma 

complementar, tendo em vista que e urn rol estabelecido na Diretriz. Tais assuntos 

poderao ser aplicados ao efetivo policial, para o constante aprimoramento e a criteria 

do Comandante da Unidade, de acordo com a necessidade estabelecida por ele. 

Nota-se que, conforme Diretriz, os assuntos jurfdicos que abarcam todas as 

areas do direito que influenciam na atividade do policial, referentes assim aos temas 

de doutrina PM/BM, sao inseridos na area de instruc;ao fundamental: 

( 1) Area de instrugao fundamental 
Doutrina de emprego PM/BM; Direito constitucional; Direito administrative; 
Direito penal; Direito penal militar; Direito civil; Direito processual penal; 
Direito processual penal militar; Direito disciplinar; Cultura juridica; 
Deontologia policial militar; Direitos humanos e cidadania; Ordem unida; 
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Educagao ffsica; Hist6ria da PMPR; Lei de contravengoes penais; Lei 
9.099/95 e 10.259/01- Juizados especiais; Estatuto da crianga e do 
adolescente; Demais leis extravagantes, relacionadas a nossa atividade; 
Fisica aplicada; Quimica aplicada; Sociologia; Psicologia geral e social; 
Eletricidade ap!icada; Mecanica aplicada; Mecanica dos fluidos; Hidraulica; 
Resistencia dos materiais; Ciencias do ambiente; Terminologia e gases; 
Nogoes de perfcia de incendio; e Chefia e lideranga. (PARANA, 2003). 

Com rela<;ao ao armamento, legisla<;ao pqlicial-militar, comunica<;ao, assim 

como outros assuntos da administrac;ao policial, sao inseridos na area de instru<;ao 

instrumental, podendo ser citados os seguintes assuntos: 

Armamento; Comunica<;:oes; Legislagao e regulamentos PM; Natagao; 
Administragao de recursos humanos; Administragao de recursos materiais; 
Administragao financeira e orgamentaria; Comunicagao social; Estatistica; 
Desenho tecnico; Organizagao BM; Organizagao e metodos; Informatica; 
Processo decis6rio; Defesa civil; Trabalho de comando; Gestao da 
qualidade; Marketing; Administragao; Polfcia comunitaria; Polfcia judiciaria 
militar; Estrategias da gestao; Avaliagao de resultados; e Avaliagao de 
desempenho. 

Ja com rela<;ao ao suporte tecnico dado ao policial na atividade fim, visando 

ao aperfei<;oamento e reciclagem das tecnicas do policial na atua<;ao operacional, 

esta positivado na area de instru<;ao operacional, dentre os quais se encontram: 

Busca aquatica; Busca terrestre; Combate a incendios; Combate a 
incendios florestais; Prevengao oe incendios; Salvamento aquatico; 
Salvamento terrestre; Emergencias e socorros de urgencia; Defesa pessoal; 
Tiro Policial; Tecnologia e maneabilidade de incendio; Tecnologia e 
maneabilidade de salvamento; Equipamentos motomecanizados; e 
Administragao de crise. 

Manoel, (2004, p.47 e 48) em sua obra Policiamento Ostensive com Enfase 

no Processo Motorizado, explica o Principia da Universalidade no Policiamento 

Ostensive, como sendo: 

[ ... ] a natural e as vezes imposta tendencia de especializagao nao constitui 
6bice a preparagao do PM capaz de dar tratamento adequado aos diversos 
tipos de ocorrencias. Aos PM especialmente preparados para determinado 
tipo de policiamento, cabera a adogao de medidas, ainda que preliminares, 
em qualquer ocorrencia policial. 0 cometimento de tarefas policiais 
especificas nao desobriga o PM do atendimento a outras ocorrencias, que 
presencie ou para as quais seja cham ado ou determinado. [ ... ]. 

Em virtude da exposi<;ao citada acima, faz-se necessaria tambem que outros 

assuntos sejam temas de instru<;6es, para isso, a Diretriz tambem apontou como 

sugestao outros temas a serem utilizados para instru<;ao os seguintes assuntos 

(PARANA, 2003): 
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• VioiE§ncia policial; 
• Indices de violemcia e criminalidade, formas de detecta-los e reduzf-los;Relacionamento 
• no lar, no servic;o e na comunidade; 
• lmportancia da apresentac;ao pessoal; 
• Doenc;as profissionais do policial; 
• Os males do estresse, do alcoolismo, do tabagismo e do uso de drogas; 
• 0 perigo da AIDS; 
• Orientac;ao espiritual; 
• Planejamento familiar; 
• Assistencia e garantias do PM; 
• Servic;o de assistencia social; 
• Associac;ao da Vila Militar; 
• Cruzada Social Cosme e Damiao 
• Cantico de hinos nas formaturas (Nacional, Parana, PMPR, etc); 
• Uso do bastao PR 24- Tonfa; 
• Tecnica de uso de algemas; 
• Tecnica de uso de vestes de protec;ao balfstica; 
• Utilizac;ao de equipamentos; 
• Direc;ao defensiva, ofensiva e evasiva; 
• Tecnicas de identificac;ao do numero do chassi, localizac;ao nos vefculos e formas de 

adulterac;ao; 
• lsolamento de locais de crime e coleta de dados na investigac;ao preliminar; 
• Reintegrac;ao de posse; 
• Auto-estima e motivac;ao; 
• Diretriz 004/2000-PM/3- Planejamento e emprego da PMPR; 
• Diretriz 009/2000-PM/3 - Administrac;ao de ocorrencias com refens; 
• Diretriz 001/2.002-PM/3- Qualidade no atendimento e relac;oes humanas na PMPR; 
• Diretriz 004/2.002-PM/3 - Criac;ao da base de dados, de ocorrencias PM, envolvendo 

situac;oes de alto risco; 
• Diretriz 007/2.002-PM/3- Sistema de controle operacional (SisCOp); 
• Nota de lnstruc;ao 003/1.999-PM/3- Documentos de EM; 

Destarte que varios temas sugeridos acima estao previstos em outras 

Diretrizes que regulam procedimentos a serem adotados no ambito da PMPR, e que 

tern a sua devida importancia, e fundamental que seja objeto de estudo a todos os 

integrantes da PMPR, visando assim padronizar determinadas a<;oes com objetivo 

de melhorar a qualidade dos servi<;os tanto interno como externo. 

0 metoda de ensino hoje utilizado pela Policia Militar do Parana, 

fundamenta-se na abordagem presencia! do aluno e do professor. Desta forma, nos 

dias atuais, os novas alunos que ingressam no curso de forma<;ao na corpora<;ao 

passam por esta etapa de acompanhamento presencia!, nao se vislumbrando outra 

maneira que garanta uma 6tima forma<;ao ao policial militar. lsso tudo considera-se 

pelas not6rias caracteristicas da . corpora<;ao, onde se exige nao s6 um 

acompanhamento do aluno em sua vida academica como recruta, mas indo alem, 

incorporando ate mesmo sua vida particular. Neste contexto, frisa-se que o curso de 

forma<;ao na corpora<;ao para os novas alunos devera ser essencialmente 
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presencia!, nao se vislumbrando outra forma de adquirir e manter a disciplina do 

aluno. 

Contudo, a dinamica do trabalho policial com escalas diferenciadas, 
distancias entre as sedes das unidades e destacamentos isolados, gera 
uma particularidade que distingue a PMPR de uma empresa ou outro 6rgao 
da administra9ao publica que concentra seus integrantes em determinadas 
regiao ou horario de trabalho, facilitando assim a difusao do conhecimento 
planejado pela institui9ao. (BONATTO eta/., 2008, p. 7) 

De outra forma, diferente de uma empresa, a Policia Militar do Parana nao 

concentra seus agentes em uma s6 localidade facilitando a difusao do 

conhecimento, mas ao contrario, dissemina seu efetivo para as mais diversas 

regioes do Estado. 

Oeste modo, disponibilizando a Policia Militar do Parana apenas urn sistema 

presencia! de ensino, faz com que, dentre outros, pelos motivos citados, o policial 

fique estagnado em seu crescimento profissional, pois engessa-se a instituigao ao 

nao possibilitar outras formas eficazes e eficientes para se buscar o conhecimento, 

seja na forma de aperfeigoamento ou atualizagoes. Deve-se levar em consideragao 

que o mesmo processo de difusao de conteudos aplica-se a diferentes individuos. 

Ha uma condigao que, por muitas vezes, e ignorada, o que seria relativo 

quanto as propriedades de cada situagao, o que leva a uma inadequagao em cargas 

horarias. Assim, desde logo nota-se que o modelo presencia! de aprendizagem 

como unico, nao conseguira abordar todos os estilos de ensino, tornando-se uma 

ferramenta quase que impossivel utilizagao p6s-formagao inicial. 

Volta-se a lembrar que a alternativa da nova modalidade de ensino nao dira 

respeito a formagao do novo aluno da corporagao, que necessita passar 

presencialmente pela disciplina da Policia Militar do Parana, reagindo e se inserindo 

nesse novo meio, nesse novo contexto de vida que e a PMPR, devendo observar e 

vivenciar essa base de hierarquia e disciplina rigidas, carreando a construgao e 

transformagao do individuo aluno em urn policial militar. 

3.1.3 A lnstrugao dentro do Planejamento da PMPR 

A Diretriz n. 004/2000, de 16 de junho de 2000, teve como finalidade firmar 

diretrizes basicas de planejamento, coordenagao, execugao e controle, de forma a 

abranger todo o Estado, da policia de seguranga, ostensiva de prevengao criminal, 

de transito urbano e rodoviario, de protegao e conservagao do meio ambiente, assim 
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como das atividades que tenham relac;:ao com a preservac;:ao e restaurac;:ao da 

ordem publica, defesa civil, a prevenc;:ao e combate a incendio, busca e salvamento 

e a garantia do exercicio do poder de poiicia dos 6rgaos da administrac;:ao publica. 

(PARANA, 2000). 

Nela estao previstas todas as formas para planejamento, coordenac;ao, 
execuc;ao e controle das atividades da Policia Militar do Parana. Os 
objetivos da Diretriz sao de que os procedimentos operacionais da PMPR 
sejam adequados as Diretrizes do Comandante Geral e tambem as 
disposic;oes legais vigentes no pais, estabelecendo orientac;oes 
operacionais, bem como estabelecer parametres de controle interno das 
atividades de policia ostensiva com vistas a qualidade total. (BONATTO et 
a/., 2008, p. 7). 

A Diretriz de Planejamento e Emprego tern, dentre outros, como seu 

pressuposto, a capacidade tecnica do policial militar, assim entendida como a 

aptidao de conhecer os aspectos tecnicos profissionais, fundamentando, desta 

forma, a sua aquisic;:ao de conhecimento no periodo de formac;:ao, o que e 

complementado com as experiencias praticas da fltuac;:ao diaria. 

Todavia, considerando a evoluc;:ao da criminalidade e tambem da nova 

tecnologia presentes, faz-se imperiosa a atualizac;:ao dessas tecnicas, de forma a 

manter a capacidade tecnica do efetivo da Policia Militar do Parana, sendo que a 

referida Diretriz ainda preve que: 

A instruc;ao, o adestramento, o aprestamento e a obtenc;ao de 
equipamentos modernos constituem a base fundamental da atuac;ao do 
policial militar, devendo os Comandos Intermediaries empreender os 
esforc;os necessaries para que o policial militar tenha capacitac;ao tecnica, 
tatica, fisica, psicol6gica e moral suficiente para desempenhar com 
eficiencia e eficacia, as ac;oes e operac;oes tipicas de sua atividade (Diretriz 
n° 004, 2000, p. 13). 

Consoante previsao na Diretriz, ·e de responsabilidade do Comando da 

Unidade o repasse de instruc;:oes ao seu efetivo, ficando explicita essa atribuic;:ao 

conforme segue abaixo: 

Os comandos devem proporcionar uma 6tima e constante instruc;ao de 
manutenc;ao a seus efetivos: abordando dentre inumeros assuntos: 
sobrevivencia policial aos seus comandados, dando-lhes pericia e 
prudencia em negociac;ao, relac;oes humanas, emprego de equipamentos 
auxiliares, defesa pessoal, tecnicas e taticas de abordagem e adentramento 
em edificac;oes, emprego das armas de fogo, etc, voltando-se tambem para 
estudos de casas, onde podemos evoluir analisando acertos e erros, 
inclusive com a pratica de simulac;oes (Diretriz n° 004, 2000, p. 13). 
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Ressalte-se que aos ensinamentos jurfdicos tambem deve ser dada grande 

importancia, e nao s6 aos assuntos praticos, tendo em vista que com bagagem 

jurfdica, o policial militar tera uma maior confianga e seguranga ao realizar seu 

trabalho, alem de ter convicgao do que esta realizando. 

Frise-se que a execugao de algumas atribuigoes e de competencia dos 

Comandos lntermediarios (Comandos Regionais de Policia Militar), como as 

seguintes atribuigoes: "Exercer a coordenagao e controle da atividade fim, conforme 

Diretrizes em vigor, em particular a instrugao;" (PARANA, 2000). 

Ja no ambito das Unidades Operacionais da PMPR (Batalhoes PM), cabe 
ao Comandante da respectiva OPM organizar a instru9ao individual e o 
adestramento de seus quadros, conforme o previsto na Diretriz, sendo ainda 
que compete ao Comandante ministrar instru9ao procurando levar ao 
conhecimento da tropa os principais fatos ocorridos, abordando assuntos 
que mere9am aten9ao especial do policiamento a ser lan9ado. (BONATTO 
eta/., 2008, p. 8) 

A valorizagao do ser humano e cada vez mais urn objetivo das instituigoes, 

que procuram incrementar e fomentar seu capital intelectual, sendo este, "a soma do 

conhecimento de todas as pessoas que compoem uma empresa, constituindo-se no 

que ha de mais importante para a excelencia do seu neg6cio." (FORTUNA, 1991). 

Nesse mesmo sentido, Lima ( citado por SANTOS, 2007, p.31) assevera: 

Em verdade, ha que se considerar o fato de que todas as habilidades sao 
inatas ou adquiridas, que podem ser aperfei9oadas par meio de 
investimentos apropriados ao enriquecimento do capital intelectual. A 
pessoa e o unico elemento com o potencial inerente de gerar valor, 
entretanto, tratando-se de um componente ativo de diffcil administra9ao, 
necessita de uma metodologia adequada para medir o retorno sabre o 
investimento em capital, entrando nesta questao os aspectos de custo, 
volume de trabalho, erros e rea96es pessoais que podem enfraquecer o 
ativo humano dentro do contexto patrimonial das organiza96es. 

As instituigoes publicas que desempenham o papel de prestar servigo ao 

cidadao tern a convicgao de ser a gerencia do ativo intelectual que fara com que o 

principia da eficiencia impere, determinando assim a qualidade do atendimento, bern 

como a satisfagao em cooperar, colaborar com a democracia, fazendo com que a 

sociedade participe mais efetivamente. 

A Policia Militar do Parana, como uma instituigao de abrangencia estadual, 

tendo seu quadro de pessoal, seu efetivo, distribufdo por todo territ6rio do Estado, 

impoe a necessidade que seus agentes trabalhem de forma unica, ou seja, tenham o 

mesmo modo de agir em todas as localidaqes do Estado. Desta forma, para que seu 
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capital intelectual tenha uma constante atualizac;ao, e necessaria, fundamental, que 

ocorram investimentos em urn plano de aprendizagem continuada, ou seja, que 

exista urn modelo que propicie permanentemente a capacitac;ao e o 

aperfeic;oamento dos policiais militares. 

Tendo em vista a estrutura eo funcionamento da Policia Militar do Parana, 

com suas peculiaridades, o sistema EAD (Educa<;ao a Distancia) parece ter uma 

roupagem que mais se adequa a uma organizac;ao como a PMPR, pois o EAD e urn 

modelo que proporciona urn ensino continuado autonomo e flexivel, enquadrando-se 

as necessidades da PMPR e que tornaria possivel a democratizac;ao do ensino e, 

ainda, alcanc;aria a totalidade dos policiais- militares. 

3.2 0 ENSING A DISTANCIA 

0 ensino a distancia e urn grande instrumento de aprendizagem, que hoje e 
quase que por total assentado na internet, sendo uma modalidade educacional que 

se adequou extremamente as novas exigencias das demandas educacionais, as 

quais assinalam a globalizac;ao, assim como uma sociedade fundamentada em 

informac;oes dinamicas. 

Desta forma, nos dias atuais, "o tempo e .a distancia sao do is elementos 

superados pelo avanc;o da tecnologia, assim, tanto em nivel educacional, quanto 

profissional usa-se a tecnologia da informac;ao e a Internet como forma de inclusao." 

(SANTOS, 2007, p. 18). Logo, esse desenvolvimento tecnol6gico faz com que ocorra 

"a necessidade de melhoria no sistema educacional, dando inicio a novas propostas 

e modelos de estrutura com a finalidade de atender a nova demanda, caracterizada 

pelo atual ambiente economico." (SANTOS, 2007, p. 28) 

A educac;ao a distancia esta se transformando, de uma modalidade 
complementar ou especial para situac;oes especificas, em referencia para 
uma mudanc;a profunda na educac;ao como um todo. E uma opc;ao 
importante para aprender ao Iongo da vida, para a formacao continuada, 
para acelerac;ao profissional, para conciliar estudo e trabalho. (MORAN, 
201 0). 

Todavia, esse sistema de ensino nao se originou com a Rede Mundial de 

Computadores, mas, sim, antes disso. No transcorrer da hist6ria, o ensino a 

distancia aflorava vezes por necessidade devido as destruic;oes das guerras, onde 
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nem mesmo a educa9ao se sustentou, vezes para aprendizagem de militares que 

em guerra precisavam obter conhecimento sobre certos mecanismos. 

Mas foi com a globaliza9ao e o capitalismo que o ensino a distancia foi 

fortemente desenvolvido, surgindo com a tecnologia de ponta a necessidade de uma 

evolu9ao na transmissao do conhecimento, tendo em vista que o caos que se 

instalou impossibilitava a Democracia do ensino. 0 mundo usurpava quase que todo 

o tempo dos individuos, assim como o crescimento geografico, que muitas vezes 

somado a essa falta de tempo, distanciava o cidadao das possibilidades de 

capacita9ao profissional. 

Desta forma, conforme Moran (201 0) explica, o ensino a distancia esta 

alterando e transformando todos os mode!os de ensino tradicionais e 

inclusive as presenciais, que utilizarao cada vez mais metodologias semi
presenciais, flexibilizando a necessidade de presenc;a ffsica, reorganizando 
os espac;os e tempos, as mfdias, as linguagens e os processes. EAD tem 
significados muito variados, que respondem a concepc;oes e necessidades 
distintas. Denominamos EAD a educac;ao continuada, ao treinamento em 
servic;o, a formac;ao supletiva, a formac;ao profissional, a qualificac;ao 
docente, a especializac;ao academica, a complementac;ao dos cursos 
presenciais. (MORAN, 201 0). 

0 conceito de ensino a distancia pode ser descrito e entendido de varias 

maneiras, entretanto, se entrela9a e chega ao mesmo nucleo, um processo 

autonomo e eficaz de aprendizagem, podendo o aluno incorporar seus estudos no 

tempo e espa9o desejado. Alguns autores discorrem sabre o conceito de ensino a 
distancia, argumentando que: 

Por educac;ao a distar.cia entende-se o processo de ensinar e aprender que 
esta mediado pelas tec:1ologias ja informac;ao e da comunicac;ao (TICs). 
Esse processo acontece sern que seus protagonistas, professores e 
alunos/as, estejam juntos e interagindo no mesmo espac;o e tempo, como 
ocorre na educac;ao presencia!. Oeste modo, esta modalidade educacional 
demanda a reelaborac;ao dos papeis de professores e alunos nos processes 
de ensino e de aprendizagem. (LIMA; SILVA; PAIVA, 2010, p. 3). 

Conforme Sa (2007, p. 81 ), pode ser entendido o ensino a distancia como 

um "processo educativo de forma9ao humana que e planejado, organizado e 

desenvolvido metodologicamente de forma diferenciada da educa9ao dita 

presencia!, embora tenha os mesmos objetivos filos6ficos e politicos." (SA, 2007, p. 

81 ). 

Com essa mesma base, o lnstituto Nacional de Educa9ao a Distancia, INED, 

em sua pagina principal, no link "0 que e EaD", assevera: 
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Educagao a Distancia - EA[) e . uma expressao que abrange todas as 
atividades e processes intencionalmente educativos, caracterizados pelo 
fato que, neles, o trabalho dos educadores e dos educandos se realizam em 
tempos e espagos diferentes. A conexao entre professor/tutor e aluno e feita 
atraves de um ou mais meios de comunicagao. (INED, 2011 ). 

0 EaD e assim, uma modalidade de ensino que permite que o estudante 

aproveite seu tempo, no trabalho, em casa, no transporte, ou seja, independe do 

espa<;o geografico que se encontre, alcan<;ando o ensino as mais longinquas 

reg1oes do Brasil, se fundamentando desta forma no ensino democratizado. Da 

mesma maneira Moore e Kearsley (2007, p. 2) descrevem: 

a educagao a distancia (EAD) e o aprendizado planejado que ocorre 
normalmente em um Iugar diferente do local do ensino, exigindo tecnicas 
especiais de criagao do curso e de instrugao, comunicagao par meio de 
varias tecnologias e disposigoes organizacionais e administrativas 
especiais. 

A educagao a distancia deve ser ~ntendida com esse objetivo de 

democratizar o ensino, democratizar o processo de conhecimento dos individuos, 

garantindo que os estudantes em sentido amplo, possam acompanhar as demandas 

impostas pela sociedade atual fruto da globalizagao, e que nao absorve em seu seio 

o individuo desatualizado e com falta de capacita<;ao. Assim bern descreve Santos 

(2007, p.33): 

A constante mudanga nos sistemas de produgao, assim como o 
desenvolvimento de novas tecnologias da informagao, tern induzido a 
sociedade na busca constante pela profissionalizagao, qualificagao e 
aprendizado continuo. Pessoas que nao possuem as competencias para 
criar e tratar a informagao, ou os conhecimentos priorizados pelo mercado, 
ficam exclufdas. Portanto, a educagao tern como objetivo proporcionar o 
acesso aos meios de informagao e de produgao como forma de garantir 
uma sociedadf:)· mais capacitada e atualizada para atender a demanda de 
mercado. 

Oeste modo, fica cada vez mais demonstrado que o ensino a distancia 
. '" 

passa a ser um instrumento com uma proposta que quebra barreiras de tempo e 

espa<;o e possibilita uma permanente aquisi<;ao de conhecimento por parte do ser 

humano, dando-lhe a oportunidade de flexibilizagao do seu tempo e do seu local de 

estudo. 

3.2.1 Suas posslveis origens 
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Os avanc;os tecnol6gicos inseridos na area da comunicac;ao desencadearam 

grandes possibilidades as instituic;oes de ensinc, trazendo condic;oes para que o 

conhecimento seja divulgado de maneira abrangente e dinamica. Essas tecnologias 

viabilizaram a integrac;ao do Ser ao mundo virtual, assim alcanc;ando informac;oes de 

qualquer parte do mundo, sobre qualquer assunto. Mostra-se uma evoluc;ao 

admiravel, em que o individuo pode adquirir conhecimentos, profissionalizando-se 

ou apenas atualizando-se, sem a necessidade de grandes deslocamentos e gastos. 

Esse desenvolvimento cientlfico e tecnico aplicado ao processo de trabalho, 
alem de trazer maier otimizac;ao do tempo e de produtividade, veio garantir 
que o processo de acumulac;ao e reproduc;ao do capital se mantivesse nos 
patamares historicamente conquistados. Surge urn modele flexivel de 
organizac;ao e gestae do trabalho com conseqoencias para a produc;ao, 
para o emprego e para a qualificac;ao. (SA, 2007, p. 40) 

Desta forma, com essas inovac;oes tecnol6gicas comec;a a nascer o sistema 

de educac;ao a distancia, o qual demonstra um complexo processo educativo 

contemporaneo, de modo que ultrapassa os obstaculos colocados pelo espac;o 

geografico entre o docente e o estudante, e ainda, modifica a rotina de ensino 

historicamente consolidada. 

"Com isso, os processos de aprendizagem mediatizados sofrem um 

incremento na sua interatividade e velocidade. 0 tempo e o espac;o vao se tornar 

flexiveis" (SA, 2007, p. 41), tendo em vista que por meio do novo aparato 

tecnol6gico, um individuo podera se comunicar com outro a qualquer tempo e em 

qualquer Iugar do mundo. Da mesma forma Kalatzis e Bel hot (2008, p.01) 

esclarecem: 

Diversas transformac;oes vern ocorrendo atualmente em uma velocidade 
crescente, tornando-se cada vez mais necessaria uma adaptac;ao continua 
por parte dos aprendizes para acompanhar as inumeras mudanc;as. Da 
mesma forma, os aspectos profissional e pessoal apresentam uma 
dependencia mais intensa da capacidade de adaptac;ao do individuo. Neste 
sentido, tal adaptac;ao esta fortemente relacionada aos objetivos de 
aprendizagem, os- quais devem incluir a capacidade dos aprendizes de 
tornarem-se mais eficientes ao Iongo da vida. 

Campos, Costae Santos (2007, p. 07) explicam que o ensino a distancia se 

desenvolveu passando por cinco gerac;oes. A primeira gerac;ao, chamada de modelo 

de correspondemcia, havendo a predominancia do material impresso. A segunda 

gerac;ao entra com o modelo multimldia, o qual dispunha a fita de audio, video, ja 

com o ensino baseado em computadores e o video interativo. A terceira gerac;ao 
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ficou caracterizada pelo teleaprendizado, destacando-se as audioteleconferencias, 

videoconferencia e TV/radio Broadcast. Na quarta gerac;ao ocorre apenas o reforc;o 

ao uso da multimidia interativa on-line, acesso a Web com recursos e comunicac;ao 

disponibilizada por computador. Na quinta geragao existe, sobretudo, a presenc;a 

das tecnologias, predominando a muitimidia interativa on-line, acesso a Web 

mediada por computador como uso de sistemas de respostas automaticas e portais, 

permitindo acesso aos recursos e processos de instituic;oes. 

Oeste modo, as inovac;oes, atualizac;ao, avanc;os da tecnol6gica no ensino, 

segundo Sousa e Nunes (2000, p. 37), tem suas primeiras aberturas, noticiado como 

ensino a distancia, em uma das aulas por correspondencia ministradas por Caleb 

Philips (20 de margo de 1728, na Gazzete de Boston, USA), o qual enviava 

semanalmente suas lic;oes a alunos inscritos. 

Todavia, conforme Sa (2007, p.34) explica, foi s6 mais tarde, como passar da 

Primeira Guerra Mundial, que a procura por aprendizagem ou escolarizac;ao comec;a 

a ser num grau maior, mas especificadamente na Europa Ocidental, que diante da 

falencia dos Estados nacionais, tendo em vista a escassez de recursos e dispersao 

espacial dos demandantes, fez com ·que gerasse como conseqOencia a busca por 

urn ensino a distancia. E Sa (2007, p.34)'ainda esclarece: 

Basicamente, todas as iniciativas nesse periodo ate os idos dos anos 
sessenta tiveram nos correios o veiculo de suporte para os estudos nao
presenciais. Embora, a partir dos anos 20, o radio tenha passado a ser urn 
novo instrumento de suporte para programas de ensino a distancia. 
Historicamente, o ensino nesta modalidade sempre foi considerado de 
qualidade duvidosa. · 

Entretanto, durante a II Guerra Mundial, a necessidade de formar novos 

recrutas para o front fez com que Fred Keller implantasse urn curso de ensino a 
distancia para recepc;ao do C6digo Morse, utilizado logo depois da guerra para 

desenvolver capacidades laborais novas nas populac;oes que migram do campo 

para as cidades da Europa em reconstruc;ao (SOUSA e NUNES, 2000, p. 42). 

A necessidade de forma<;ao de alunos autonomos torna-se uma constante, 
sobretudo na Educa<;ao a Distancia (EaD), modalidade de educa<;ao que 
vern ganhando sigriificativo espa<;o notadamente no Brasil e no mundo 
como modalidade de ~duca<;ao ,, capaz de equacionar o desafio de urn 
aprendizado continuo, centrado no aprendente, critico, reflexivo, inovador, 
flexivel fazendo frente as barreiras de tempo e espa<;o e ajustando-se as 
necessidades e demandas contemporaneas. (LIMA; SILVA; PAIVA, 2010, p. 
3). 
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Nao obstante esse ganho significativo de espac;:o do EaD no Brasil, uma das 

primeiras experiencias com essa ferramenta conhecida, ocorreu em 1923, par meio 

da Radio Sociedade do Rio de janeiro, cujo principal objetivo era promover a 

educac;:ao pelo radio. Par muitos anos, uma das (micas oportunidades de 

aprendizagem a quem morava no interior do Brasil eram os cursos par 

correspondencia, como da fundac;:ao lnstituto Radio-Tecnico Monitor, criado em 1939 

e depois lnstituto Universal BrasHeiro, criado em 1941, OS quais a epoca 

democratizaram o ensino tecnico promovendo cursos par correspondencia (SOUSA 

e NUNES, 2000, p. 59). 

E clara que atualmente temos outros recursos alem do livro impressa. Hoje, 
com o auxilio da Informatica, a interagao entre aluno e professor ganha 
outros meios, mas a EAD nao e novidade para voce: quando voce se dedica 
a leitura de uma revista, participa de concursos pela Internet, responde 
perguntas pelo telefone, esta em um processo de Educagao a Distancia. 0 
Radio e a Televisao auxiliaram muito a disseminagao desta metodologia de 
ensino. {IN ED, 2011 ). 

Nas decadas de 60 e 70, os recursos na area da informatica comec;:am a ser 

pesquisados com o conseqOente desenvolvimento no que concerne ao ensino, ao 

mesmo tempo em que se desenvolvia a propria computac;:ao, ocorrendo uma melhor 

interac;:ao do homem com a maquina, o ·que fazia com que programas de auto

instruc;:ao fossem criados. Todavia; o impacto relevante na educac;:ao em massa, 

como se esperava, nao aconteceu. Foi s6 nos anos 80 que o financiamento e as 

pesquisas chegaram intensivamente, de forma a busca, uma melhor aplicac;:ao e 

utilizac;:ao da computac;:ao ao ensino. (CAMPOS; COSTA; SANTOS, 2007, p. 06-07). 

Estas sao tendencias que jii se observam em varios paises, onde os 
grandes estabelecimentos bancarios estao optando pela educagao a 
distancia como modalidade par excelencia para a formagao de seu pessoal. 
0 mesmo ja ocorre com as empresas aereas e organismos militares. 
Empresas produtivas, com varias unidades de produgao espalhadas pelo 
mundo, estao se servindo de projetos de educagao a distancia de pequena 
e larga escala (dependendo do custo e impacto para a escolha da escala), 
para a melhoria da produtividade do trabalho de seus empregados. Todos 
descobrindo, como os japoneses e alemaes, que o custo de formagao de 
mao de obra, bern administrado, se transforma rapidamente em lucros 
crescentes, via a elevagao da produtividade geral do trabalho. (NUNES, 
1993-1994 ). 

Belloni (citado par SA, 2007, p. 42) conclui sobre o tema descrevendo que e 

par meio dessas mudanc;:as e exigencias que a educac;:ao a distancia nasce, vindo a 
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ser ofertada como uma forma regular de ensino, perdendo seu carater secundario ou 

emergencial, e 

assumindo func;oes de crescente importancia, principalmente no ensino p6s
secundario, seja na formac;ao inicial (ensino superior regular), seja na 
formac;ao continuada, cuja demanda tende a crescer de modo exponencial, 
em virtude da obsolescencia acelerada da tecnologia e do conhecimento. 
Nas sociedades contemporaneas, 'do conhecimento' ou 'da informac;ao', a 
formac;ao inicial torna-se rapidamente insuficiente e as tendencias mais 
fortes apontam para uma 'educac;ao ao Iongo da vida. 

Diferentemente de como explicado por Campos, Costa e Santos (2007, p. 

07) que defendem cinco geragoes na educagao a distancia, Cunha Filho e Neves 

(citado por SARTORI, 2002) descrevem esse contexto hist6rico do ensino a 

distancia, que envolve a utilizagao de tecnolcgias, como sendo parte de geragoes 

que foram se modificando e se complementando ao Iongo do tempo, argumentando 

serem apenas tres momentos, geragoes, onde a primeira geragao do ensino a 

distancia 

esteve pautado no uso de material impressa enviado pelo correio. A partir 
do desenvolvimento dos meios de comunicac;ao eletronicos, a EaD passou 
a se servir do radio, da televisao, do fax, do telefone, configurando a 
chamada segunda gerac;ao. Com o desenvolvimento das novas tecnologias 
da informac;ao e comunicac;ao, estamos vivenciando a era da terceira 
gerac;ao, a que agrega as potencialidades telematicas as tecnologias ja 
desenvolvidas, fazendo uso de todos os recursos para tornar eficientes e 
eficazes modelos educacionais nao baseados em encontros face-a-face 
entre quem ensina e quem aprende. Podemos identificar nestas gerac;oes, a 
busca permanente da EaD por meios tecnol6gicos que apresentem maiores 
possibilidades interativas. E com a Internet, no entanto, que interatividade 
atinge graus excepcionais, pois oferece ferramentas de comunicac;ao 
slncronas e asslncronas. 

Desta forma, nota-se que o en~ino a_c)istancia passou por urn processo 
' • r ~o:. 

gradativo, em que em momentos diferentes teve seu chamado por causas diferentes 
·. 

que, todavia, atualmente, une todas as necessidades passadas a uma s6, ou seja, 

conhecimento de modo geral. Ressalta-se que segundo Campos, Costa e Santos 

(2007, p. 09), o ensino a distancia pode ser observado com outras nomenclaturas, 

termos, como "Aprendizagem a Distancia, Aprendizagem Distribufda, Educagao 

Virtual lnterativa, Educagao Mediada por Tecnologia, Teleaprendizagem, numa 

possfvel tentativa de contornar problemas de definigao de aspectos conceituais 

associados ao tema." 

A terceira gerac;ao da EaD permite maior flexibilidade e interatividade nos 
programas existentes. As tecnologias da informac;ao e da comunicac;ao e 
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seus recursos criam fenamenta8 que permitem o armazenamento de dados 
em volume cada vez maior e busca cada vez mais rapida; disponibilidade 
em tempo sincronico e diacronico; acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelos estudantes par meio dos recursos dos ambientes 
virtuais de aprendizagem e o monitoramento/acompanhamento do sistema 
pedag6gico-administrativo. (SA, 2007, p. 83). 

0 p6s-guerra, trouxe uma educat;ao a distancia, dita de terceira gerat;ao, 

com maior capacidade de atender as novas exigencias de um ensino dinamico, 

saindo quase que por total dos meios arcaicos de aprendizagem a distancia, como 

era o caso das aulas e cursos enviados por correio, dos ensinamentos por meio do 

radio, que nao era muito confiavel, entrando num mundo digital com processos de 

ensino a distancia, todavia, em tempo real, mas com flexibilidade de tempo e local 

na absort;ao de conteudos. 

3.2.2 Elementos e caracteristicas do ensino a distancia 

A educat;ao a distancia como um instrumento capaz de tornar o aprendizado 

de um aluno, um ensino autonomo, devida sua flexibilidade de tempo e espat;o, 

possui alguns elementos importantes na sua fundamentat;ao como ensino, os quais 

possibilitam visualizar e caracterizar o ensino a distancia. 0 Ato Portaria n° 48, que 

regulamenta as atividades de capacitat;ao de usuarios do Sistema de Administrat;ao 

Financeira do Governo Federal - SIAFI, na modalidade de Ensino a Distancia, traz 

em seu conteudo tais elementos, podendo ser visualizados os seguintes: 

"Distancia" flsica professor-aluno: a presenga do professor ou da pessoa 
com quem o estudante vai dialogar nao e necessaria e indispensavel para a 
aprendizagem, que se da "virtualmente"; 
Estudo individualizado e independente: o estudante deve construir seu 
caminho e seu conhecimento par ele mesmo, se tornando autodidata, ator e 
autor de suas praticas e reflexoes; 
Processo de ensino~aprendizagem mediatizado: o EaD deve oferecer 
suporte e estruturar um sistema que viabilize e incentive a autonomia dos 
estudantes nos processos de aprendizagem. A comunicagao entre os atores 
do aprendizado e mediada par esse sistema; 
Uso de tecnologias: os recursos de comunicagao - radio, TV, hipermidia 
interativa, Internet - permitem romper com as barreiras da distancia, das 
dificuldades de acesso a educagao e dos problemas de aprendizagem por 
parte dos alunos que estudam individualmente, mas nao isolados e 
sozinhos. Oferecem, tambeni, possibilidades de estimular e motivar o 
estudante, de armazenar .e divulgar dados, de acessar informagoes mais 
distantes rapidamente; 
Comunicagao bidirecional: o estudante nao e mero receptor de informagoes 
e de mensagens. Apesar da distancia, busca-se estabelecer relagoes 
dialogais, criativas, criticas e participativas. (FAZENDA, 2004) 
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Nunes (1993-1994) em seu trabalho cita Keegan que descreve os elementos 

que em 1991 achava serem componentes do conceito de ensino a distancia, sendo 

porem os mesmos, apesar de haver uma nomenclatura urn pouco diferenciada, dos 

dias atuais, como em comparagao com os elementos citados pelo Ato Portaria n° 48 

da Secretaria do Tesouro Nacional, enunciando que seriam eles: 

Separac;ao ffsica entre professor e aluno, que a distingue do ensino 
presencia!; 
lnfluencia da organizac;ao educacional (planejamento, sistematizac;ao, 
plano, projeto, organizac;ao dirigida etc), que a diferencia da educac;ao 
individual; 
Utilizac;ao de meios tecnicos de comunicac;ao, usualmente impressos, para 
unir o professor ao aluno e transmitir os conteudos educativos; 
Previsao de uma comunicac;ao de mao dupla, onde o estudante se beneficia 
de um dialogo, e da possibilidade de iniciativas de dupla via; 
Possibilidade de encontros ocasionais com prop6sitos didaticos e de 
socializac;ao; e 
Participac;ao de uma forma industrializada de educac;ao, a qual, se aceita, 
contem o germem de uma radical distinc;ao dos outros modos de 
desenvolvim~n~q da func;ao educaciqnal. 

De acordo como mesmo AtoPortaria 48 (FAZENDA, 2004) da Secretaria do 

Tesouro Nacional, devido a tecnologia e inovagoes pedag6gicas, o ensino a 
distancia traz caracteristicas pr6prias e se· apresenta como urn grande instrumento 

para combater a dificuldade de acesso e a alta demanda no ensino. Pode-se citar as 

seguintes caracteristicas: 

Abertura: diversidade e amplitude de oferta de cursos, com eliminac;ao de 
barreiras e requisitos de acesso, atendendo a uma populac;ao numerosa e 
dispersa, com niveis e estilos de aprendizagem diferenciados; 
Flexibilidade: de espac;o, de assistencia e tempo, de ritmos de 
aprendizagem, com distintos itineraries formativos que permitam diferentes 
entradas e saidas e a combinac;ao trabalho/estudo/familia; 
Eficacia: o individuo motivado a se tamar sujeito de sua aprendizagem, a 
aplicar o que esta aprendendo, a se avaliar, recebe suporte pedag6gico, 
administrative e cognitivo, atraves da integrac;ao dos meios da comunicac;ao 
bid irecional; 
Formac;ao permanente: no campo profissional, M uma grande demanda 
para continuidade da educac;ao formal e, conseqoentemente, aquisic;ao de 
novas valores, interesses, atitudes e conhecimentos; 
Economia: evita o deslocamento e a ausencia do local de trabalho; 
Padronizac;ao: evita a transmissao do conhecimento de forma divergente e 
desparametrizada, qu~ provoque diferentes niveis de formac;ao dos 
usuarios onde se fizer n.:.cessario uma planificac;ao. (FAZENDA, 2004). 

Kalatzis e Belhot (2008, p. 09) destacam que nesse sistema de ensino, as 
) 

caracteristicas sao visiveis, tendo em vista nao apenas a modificagao do foco que 

agora se visualiza no aluno, entre outras, tambem o emprego das novas tecnologias 
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disponlveis na atualidade, como a TIC, Tecnologia de lnformagao e Comunicagao, 

que traz uma maior flexibilidade. Ainda destacam que 

tais caracteristicas diferem muito das caracteristicas do ensino tradicional, o 
qual procura transmitir conhecimentos fixos e bern estruturados com rigido 
controle dos conteudos formais e seqOenciados de aprendizagem. Para 
muitos esse modelo C•)ntinua tendo valor, no entanto, nao se trata de negar 
as valiosas contribuigoes das tedrias tradicionais para uma compreensao 
mais geral dos processos de aprendizagem, mas sim de buscar outras 
formas de acompanhar as mudangas e sua importancia ativa. (KALATZIS; 
BELHOT, 2008, p. 09). 

Armengol ( citado por NUNES, 1993-1994) descrevia ja em 1987 algumas 

caracterlsticas do ensino a distancia de uma forma mais ampla e com uma visao urn 

pouco diferenciada, todavia nao menos acertada. Sao para ele caracterlsticas: 

a)popula~io estudantil relativamente dispersa, devido a razoes de 
posigao geografica, condigoes de emprego, incapacidade fisica etc; 
b)popula~io estudantil predominantemente adulta, que apresenta 
peculiaridades -que justificam enfoques educativos andrag6gicos; c)cursos 
que pretendem ser autoinstrucionais, mediante a elaboragao de materiais 
para o estudo independente, contendo objetivos claros, auto-avaliagoes, 
exercicios, atividades e textos complementares; d)cursos preproduzidos, 
que geralmente usam de forma predominante textos impressos, mas 
combinando-os com uma ampla variedade de outros meios e recursos tais 
como: suplementos de peri6dicos · e revistas, livros adicionais, radio e 
televisao educativos em circuito aberto ou fechado, filmes, computadores e, 
especialmente, microcomputadores, videodiscos, videotextos, 
comunicagoes mediante telefone, radio e satelite, equipamentos portateis 
para testes ("kits"), etc; e)'Coinunica~oes massivas, uma vez que os cursos 
estejam preparados e possivel, conveniente e economicamente vantajoso 
utiliza-los para um grande numero de estudantes; f)comunica~oes 

organizadas em duas dire~oes, que se produzem entre os estudantes e o 
centro produtor dos cursos. Esta comunicagao se cumpre mediante tutorias, 
orientagoes, observagoes sobre trabalhos e ensaios realizados pelo 
estudante, autoavaliagoes e avaliagoes finais; g)estudo individualizado, 
sem pretender que ele seja uma caracteristica exclusiva desta forma de 
ensino; h)forma mediadora de conversa~io guiada; i)tipo 
industrializado de ensino aprendizagem, a produgao massiva de 
materiais autoinstrucionais implica em uma clara divisao do trabalho na 
criagao e produgao, tanto intelectual como fisica dos materiais; j)crescente 
utiliza~io da "Nova Tecnologia lnformativa." A antiga tecnologia 
informativa utilizava principalmente meios mecanicos e eletricos para 
cumprir suas fungoes; ao contrario, Hawdrigde (1983) explica que a nova 
tecnologia informativa depende mais da eletronica e fundamentalmente 
compreende tres tecnologias convergentes: computagao, microeletronica e 
telecomunicagoes; k)tendimcia a adotar estruturas curriculares flexiveis, 
via m6dulos e creditos; !)custos decrescentes por estudante, depois de 
elevados investimentos iniciais e sempre e quando se combinem uma 
populagao estudantil numerosa com uma operagao eficiente, a educagao a 
distancia pode ser mai~ barata. 

Conforme Sa (2007, p. 02) ensina, tais caracterlsticas e elementos que se 

pronunciam nesse modelo de ensino a distancia, se fundamentam numa identidade 
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propria e especifica em compara<;ao ao ensino tradicional dito como presencia!, 

ainda que os objetivos de ambos andem lado a lado, ou seja, patrocinar o 

conhecimento dos indivfduos que se socorrem da educa<;ao formal, aumentar seu 

grau de cultura e intelecto. Assim, como bern pondera, a educa<;ao a distancia, apos 

analise das caracteristicas e elementos, se retrata como urn modelo de ensino em 

que "todos os elementos se interdependem, se inter-relacionam, numa 

formata<;ao/organiza<;ao que, embora nao prescinda da incerteza, nao permite 

improvisa<;ao ou car€mcia de planejame~to e acompanhamento." (SA, 2007, p. 02). 

lmportante frisar dentre os elementos e caracterfsticas do ensino a distancia, 

a autonomia, pais o estudante quando desenvolve suas habilidades para estudar de 

forma autonoma, conseqOentemente refon~a sua disciplina, aprende a criar solu<;oes 

por sua conta propria, a sair da inercia e procurar respostas, a procurar informa<;oes 

gerenciando e avaliando suas fontes, a criar ou aumentar sua responsabilidade no 

cumprimento de prazos, na geremcia de seu tempo tendo em vista suas tarefas, 

fun<;oes e a realidade exigente, a trabalhar em equipe ou com parcerias, e tambem a 

desenvolver seu sensa de iniciativa. (SARTORI, 2002). 

Por fim, tendo em vista tais caracterfsticas, e necessaria, desta forma, que as 

· institui<;oes publicas, Administra<;ao Publica como urn todo, implantem novas 

sistemas de gestao, incorporando novas tecnologias e a globaliza<;ao economica, 

tendo como fundamento que · estes estao causando constantes reflexos e 

oportunidades de transforma<;oes nos; rna is diversos setores da sociedade. Salienta

se que implantar novas sistemas nao· ~e apenas cria-los, mas dar continuidade, 

havendo fiscaliza<;ao e incentivo para todas as institui<;oes, seja qual for a regiao. 

3.2.3 0 ensino a distancia na Senasp 

0 Brasil deu urn grande salta no que diz respeito ao ensino na seguran<;a 

publica. Em 2005 o Ministerio da Justi<;a, por meio da Secretaria Nacional de 

Seguran<;a Publica, criou a Rede Nacional de Educa<;ao a Distancia em parceria 

com a Academia Nacional de Polfcia. Esta Rede teve sua origem mais precisamente 

por meio da Academia Nacional de Polfcia, a qual pertence aos quadros da Policia 

Federal, e que em 2004 



30 

ap6s um levantamento de necessidades, e face a car€mcia de uma poHtica 
de capacitac;ao a distanc!a, desenvolveu e implementou o projeto de uma 
rede de EaD, composta de telecentros e laborat6rios de informatica, 
presente em todas as unidades descentralizadas. 0 projeto foi estendido a 
Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica (SENASP), que apoiou a ideia, 
estendendo-a as Secretarias de Seguranc;a Publicas (SSP) dos estados. 
0 projeto de EaD formulado na parceria ANP/SENASP consiste na criac;ao 
de uma rede de capacitac;ao a distancia, a qual foi inicialmente denominada 
SEAT - Seguranc;a e Educac;ao ao Alcance de todos. (BRASIL, 2007, p. 
20). 

0 Projeto da Rede Nacional de Educac;ao a Distancia tern como principal 

objetivo a educac;ao continuada e sem distancia, demonstrando preocupac;ao com a 

formac;ao e capacitac;ao dos agentes da seguranc;a publica, sendo que urn de seus 

desdobramentos sera 

a capacitac;ao e o apcrfeic;oamento dos profissionais da area de seguranc;a 
publica nos temas c:urriculares previstos na MCN para formac;ao em 
Seguranc;a Publica; a ddac;ao d3s Academias e os Centros de Formac;ao 
dos recursos da Tecnologia da lnformac;ao integrando-as a Central de 
Conhecimentos do Projeto EAD da SENASP, via Internet e/ou via satelite, a 
partir de onde serao transmitidos os cursos disponfveis para o treinamento a 
distancia do pessoal lotado nas instituic;oes de seguranc;a; a capacitac;ao de 
conteudistas, professores, instrutores, monitores e coordenadores dos 
Telecentros na utiliza<;ao da tecnologia de EAD apoiada na Internet e/ou TV 
par satelite; e adequac;ao dos conteudos ja existentes e voltados para o 
treinamento presencia!, as exigencias de linguagem requeridas pela 
modalidade de treinamento a distancia apoiado na utilizac;ao da Internet. 
(BRASIL, 2007, p. 16). 

Nesse ponto inicial, abre-se urn parentese para mencionar outro grande 

instrumento criado pelo Ministerio da Justic;a, vindo agregar valores ao ensino a 
distancia, que e o Vade Mecum da Seguranc;a Publica, com a finalidade de ser como 

"urn guia de consulta rapida com o registro das ac;oes realizadas, nestes ultimos 

anos, pela Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica (SENASP) do Ministerio da 

Justic;a e que sistematiza as principals: politicas de Estado para o setor." (BRASIL, 

2010, p. 13). 

De acordo com o disposto no Vade fv1ecum da Seguranc;a Publica (BRASIL, 

2010, p. 95), a responsabilidade pela lmplementac;ao da Rede Nacional de 

Educac;ao a Distancia para Seguranc;a Publica - Rede EAD, ficou a cargo da 

Coordenac;ao de Educac;ao a Distancia do Departamento de Pesquisa, Analise de 

lnformac;ao e Desenvolvimento de Pessoal em Seguranc;a Publica. 

Essa Rede e uma especie de escola virtual destinada aos profissionais que 

desempenham suas fungoes na area de seguranc;a publica no Brasil, tendo como 

objetivo fornecer meios de aprendizagem para que todos os profissionais tenham 
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acesso ao ensino, independentementf' das limitac;oes sociais e geograficas que 

possam existir. 

Com a implementac;ao da Rede, iniciou-se novo paradigma, em que a 
Senasp passou a exercer o papel de efetivo 6rgao condutor dos processes 
de educac;ao em seguranc;a publica, promovendo a articulac;ao das 
Academias, Escolas e Centres de Formac;ao e Aperfeic;oamento dos 
Operadores de Seguranc;a Publica, obviamente em urn quadro de respeito 
aos principios federativos. 
A Rede possibilita aos policiais civis, militares, bombeiros, guardas 
municipais, agentes penitenciarios, policiais federais e rodoviarios federais, 
a educac;ao continuada, integrada e qualificada de forma gratuita. (BRASIL, 
2011 ). 

Conforme dados do Ministerio da Justic;a (BRASIL, 2011 ), tal sistema ja 

chegou a todos os Estados, sendo implementado por meio de 270 Telecentros que 

estao instalados e localizados nas principais cidades e tambem em todas as 

capitais. 0 funcionamento dos cursos se da por meio de ciclos, sendo realizados 3 

por ano, participando em torno de 200 mil alunos por ciclo. A cargo dessa 

organizac;ao ficam 2 mil tutores, mobilizados para atender 3 mil turmas, com 50 

alunos por sala virtual. 

A soluc;ao tecnol6gica elaborada consiste na montagem de infra-estrutura 
de Tecnologia de lnformac;ao baseada em rede, com telecentros instalados 
nas instituic;oes de seguranc;a publica de cada Unidade da Federac;ao. Os 
telecentros integram os recursos do canal corporative de televisao e da 
Internet, reunindo avanc;adas tecnologias aplicadas a educac;ao e podendo, 
na sua expansao, atender o acesso a educac;ao continuada do contingente 
humane formado pelas mais de 500 mil pessoas dedicadas a seguranc;a 
publica no Brasil. (BRASIL, 2011 ). 

lmportante salientar que a Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica previu, 

no projeto da educac;ao a distancia, que havera essa infraestrutura muito organizada 

e implementada por meio de Telecentros, como ja citado, que se fundamentam 

numa rede de telecomunicac;ao, ab~rcando as 27 unidades da Federac;ao, sendo 

esses T elecentros 

ambientes fisicos dotados de tecnologia educacional e visam a otimizac;ao 
do processo de ensino e aprendizagem. Permitem ao participante acesso a 
diversas midias e meios de comunica9ao, na mesma rede de treinamento, 
como a televisao e a Internet. Alem das atividades de formac;ao presencia!, 
proporcionam acessos ao ambiente virtual de aprendizagem mediados por 
video e teleconferencia. Os Telecentros sao formados por uma Telesala e a 
uma Sala WEB, alem de ambiente destinado a coordenac;ao dos curses e a 
produc;ao de conteudos. Nas Telesalas os participantes tern acesso a urn 
canal exclusive de Televisao por satelite- Canal Seguranc;a Publica- com 
programac;ao especffica para os assuntos de Seguranc;a Publica, e canais 
de televisao para treinamento com programac;ao voltada a area 
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comportamenta!, para o desenvolvimento das habilidades especificas, e a 
formagao das habilidades e competencias tecnicas. (BRASIL, 2007, p. 16). 

Ja implementada em 2005 pelo Ministerio da Justiga por meio do SENASP 

em parceria com a Academia Nacional de PoHcia do Departamento de Polfcia 

Federal e, visando acompanhar a evolugao e a exigencia do mundo atual, a Rede 

Nacional de Educagao a Distancia sera responsavel por 

ofertar cursos que possibilitam a formagao continuada dos profissionais da 
area de Seguranga Publica. Os cursos possuem 40 ou 60 horas aulas e 
estao fundamentados nos principios da Matriz Curricular Nacional, nos 
conteudos que fazem parte da Malha Curricular e estao compativeis com as 
demandas e as necessidades da formagao do profissional da area de 
Seguranga Publica. (BRASIL, 2008, p. 37). 

Percebe-se pelo citado que princfpios fundamentais elencados pela Matriz 

Curricular Nacional deverao ser seguidos no sistema de educagao a distancia, 

sendo eles: Principios Eticos envolvendo a Compatibilidade entre Direitos Humanos 

e Eficiencia Policial e a Compreensao e valorizagao das diferengas; Princfpios 

Educacionais abarcando a Flexibilidade, diversificagao e transformagao, a 

Abrangencia e capilaridade, a Qualidade e atua!izagao permanente, a Articulagao, 

continuidade e regularidade; e os Principios Didatico-Pedag6gicos abrangendo a 

Valorizagao do Conhecimento Anterior, a Universalidade, a lnterdisciplinaridade, 

Transversalidade e Reconstrugao Democratica de Saberes. (BRASIL, 2008, p. 12-

13). 

No mesmo sentido declara o Vade Mecum da Seguranga Publica quanto a 

aplicagao da Matriz Curricular e seus principios, descrevendo que os cursos que 

forem desenvolvidos pela Rede de Ensino a Distancia, estarao regulados 

na Matriz Curricular Nacional para as Agoes Formativas dos Profissionais da 
Area de Seguranga Publica (MCN), nos fundamentos dos Direitos 
Humanos, nos principios da Andragogia (pedagogia voltada para adultos) e 
nas teorias que enfocam o processo de construgao do conhecimento. 
(BRASIL, 2010, p. 95). 

A Matriz Curricular Nacional foi editada pela Secretaria Nacional de 

Seguranga Publica, destinada para Agoes Formativas dos Profissionais da Area de 

Seguranga Publica, a qual tambem ainda fundamenta que: 

Por ter dentre seus objetivos a ampliagao do conhecimento na area de 
Seguranga Publica e o acesso a tecnologia, muitos centros de formagao e 
academias estao utilizando os cursos da Rede Nacional de Educagao a 
Distancia como parte dos curriculos das Agoes Formativas que executam 
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na modalidade presencia!. Tais arranjos permitem uma dinamicidade ao 
curricula, possibilitam a integragao dos profissionais, minimizam custos e 
promovem a unidade de pensamento e agao. (BRASIL, 2008, p. 37). 

Como fica demonstrado, este sistema de educac;ao a distancia fornecera 

uma continuidade no processo de aprendizad,o, sendo estes peri6dicos, 

possibilitando que os profissionais da seguranc;a publica possam manter-se 

atualizados, proporcionando uma qualidade continua em seguranc;a. Essa Rede e 

uma politica publica que tambem visa garantir que ocorra "coerencia com as demais 

politicas de melhoria da qualidade da educa9ao em seguranc;a publica." (BRASIL, 

2011 ). 

0 Ministerio da Justic;a fixou alguns objetivos quando da criac;ao da Rede 

Nacional de Educac;ao a Distanci~, impo1tantes para o desenvolvimento e 

crescimento do ensino e do ensinado: 

Dotar as Unidades Federativas de um ambients de ensino, mediado pela 
tecnologia de TV digital e Internet para comunicagao e informagao; 
Disseminar/compartilhar conhecimentos e informagoes para todos os 
profissionais da area de seguranga publica, estimulando doutrinas e praticas 
unificadas independentemente da distancia; 
Favorecer o dialogo social entre as diversas instituigoes que compoem o 
sistemade Seguranga Pu.blica; 
Ampliar a rede de pessoas que pensam e fazem a seguranga publica; 
Contribuir com a integragao dos profissionais da area de Seguranga 
Publica; 
Promover a consolidagao das Polfticas Publicas na Area de Seguranga 
Publica; 
lmplementar agoes de formagao permanents de forma sistematizada; 
Registrar o capital intelectual das instituigoes/profissionais da area de 
Seguranga Publica. (BRASIL, 2011). 

Logo, o grande objetivo geral de tal Rede de ensino, desse novo instrumento 

tecnol6gico educacional, e a troca de conhecimento entre os diversos profissionais .. \ 

da seguranc;a publica, mantendo assim todos sempre atualizados e qualificados para 

suas func;oes, tendo ainda o projeto como estrategia, 

integrar, atraves de uma rede nacional de telecomunicagoes, as agoes do 
sistema educacional presencia! e a distancia, em conjunto com as 
Academias de Polfcia, respeitadas as peculiaridades e a autonomia das 
instituigoes de seguranga publica nos varios nfveis, ja que o publico-alva a 
ser atingido, a Polfcia Federal, a Polfcia Rodoviaria Federal, as polfcias civis 
e militares, os corpos de bombeiros e as guardas municipais, apresenta 
grande diversidade nos seus focos e consideravel abrangencia geopolftica. 

Como citado, a integralizac;ao dos atos do sistema presencia! com o sistema 

de ensino a distancia, englobando ainda as Academias de Policia, por meio de uma 
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rede nacional de telecomunicac;oes, e a estrategia que se adotou em tal projeto, 

sempre respeitando todas as particularidades, principios de cada setor institucional 

de seguranc;a publica. 

Neste mesmo caminho, e conforme a Matriz Curricular Nacional, as 

instituic;oes devem seguir as orientac;oes do MEC, para s6 assim poderem ofertar o 

ensino a distancia, 0 que leva a obediemcia a seguinte legislac;ao: 

Lei 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educagao Nacional e 
que em seu art. 80 e seus .respectivos paragrafos orienta sabre a veiculagao 
de programas de ensino a distancia, em todos os nfveis e modalidades de 
ensino, e educagao continuada. 
Decreta n° 5.622/06 que regulamenta o art. 80 da Lei 9394/96, 
caracterizando a educa!Jao a distancia e normatizando a sua oferta nos 
diferentes nfveis e modalidades de ensino. 
Portaria n° 4.059/04 substitui a portaria 2.253/01 que normatizava os 
procedimentos de autorizagao para oferta de disciplinas na modalidade nao
presencial, em cursos de graduagao reconhecidos. (BRASIL, 2008, p. 37). 

Salienta-se que o Decreto 2.494/1998 foi revogado pelo Decreto 5.622/2005 

que agora regulamenta o art. 80 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e 

estabelece as diretrizes e bases da educac;ao nacional. Em seu artigo 1° vern a 

definic;ao de Ensino a Distancia, como sendo "modalidade educacional na qual a 

mediac;ao didatico-pedag6gica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com 

a utilizac;ao de meios e tecnologias de informac;ao e comunicac;ao, com estudantes e 

professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos." 

(BRASIL, 2005). 

Em nosso pals, a EaD ganha aval como elemento da polftica educacional 
atraves da Lei n. 0 9394, de dez~mbro de 1996, e suas regulamentagoes. 
Passa a ser concebida como pcrtadora da mesma esperanga e da mesma 
responsabilidade perante a qualidade da educagao, deixando de ser 
entendida como "emergencial" e tornando-se urn forte componente da 
polftica educacional brasileira em favor da democratizagao do acesso a 
educagao. Neste movimento, teve reconhecido seu potencial renovador dos 
paradigmas educacionais devido as especificidades de suas praticas 
pedag6gicas que colocam em evidemcia a relagao entre educagao e 
comunicagao, na medida em que se viabiliza atraves das TICs. (SARTORI, 
2002). . 

Percebe-se, assim, que o projeto da Rede Nacional de Educac;ao a Distancia 

criado pela Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica (SENASP), foi urn grande 

salto dado pelo Brasil na busca da valorizac;ao e investimento no profissional da 

seguranc;a publica, tendo uma resposta diretamente proporcional na qualificac;ao nas 
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agoes de formagao, o que corresponde, da m8sma forr:na, numa melhor qualidade 

das execugoes de agoes de seguranga. 

A Secretaria Nacional de Seguran9a Publica organizou nas agoes do Projeto 

urn cronograma gerencial, que pode ser encontrado em quatro grupos, sendo: Agoes 

estruturantes; Agoes de gestao; Agoes de implantagao; Agoes de acompanhamento, 

controle e avaliagao. Tais agoes dinamicas sao realizadas de forma sistematica no 

decorrer de sua expansao. (BRASIL, 2011 ). 

Conforme dados da SENASP (BRASIL, 2011 ), todo projeto da Rede 

Nacional de Educagao a Distancia tern seu conteudo pedag6gico amparado com 

uma atengao especial, tendo em v;sta a estrutura disponibilizada para a organizagao 

do projeto de Seguranga e Educagao ao Alcance de todos - SEAT, que tera 

"equipes especializadas de educadores, conteud~stas e pedagogos, conhecedores 

dos temas e da problematica da seguranga p(lblica elaboram e acompanham o 

desenvolvimento e a implantagao de todas as etapas do Projeto Seat". 

3.3 POLfCIA MILITAR EAATUALIDADE D-INAMICA 

A economia mundial encontra-se num momenta hist6rico e rigoroso de 

competitividade, em urn processo intensificado na capacidade de gerar inovagoes 

tecnol6gicas. Valorizam-se hoje, mais que tudo, os processos que conseguem 

atingir em menor tempo, o acesso a informagao, assim como a capacidade de 

adquirir conhecimento, mostrando-se esses processes como urn instrumento que 

vern servir de aliado para as organizagoes e para a vida dos individuos, pais hoje se 

vive num tempo em que a imposigao de ritmos acelerados em prol da competencia, 

e not6rio, e esta imposigao comega a,fazer parte da vida de toda a sociedade. 

0 avanc;o tecnol6gico ;:>rovocou uma ruptura epistemol6gica e espacial 
notaveis. Mudaram os ce>iiceitos de organizac;ao e produc;ao de novas 
formas economicas e educacionais e eliminou-se a barreira espacial. A 
interatividade, na dimensao virtual, suprimiu praticamente a distancia, 
permitindo a relac;ao instantanea, o convivio imediato pela presenc;a virtual. 
(VIEIRA, 2006, p. 18). 

Em sua formagao, todo policial passa por urn treinamento com bases 

te6ricas e praticas, seja em urn estudo de normas e legislagoes, tratando dos 

aspectos legais para o born desenvolvimento de seu trabalho, seja estudos no 
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aspecto material e especifico, para que ocorra o correto desempenho de sua fungao 

operacional. Castells, citado por Vieira (2006, p. 15) assevera que 

o conhecimento credencia a base da competencia. E fundamental 
considerar que o conhecimento solido e aplicado corretamente, de acordo 
com os objetivos e metas organizacionais, torna-se uma ferramenta vital no 
desempenho e aperfeigoamento das organizagoes. 

Na formagao do policial recem-inserido na instituigao, essas bases praticas e 

te6ricas vern se mostrando suficientes, formagao essa necessariamente presencia!, 

porem, a sociedade exigente esta dinamica, as leis mudam e as tecnicas se 

aperfeigoam em passo acelerado, a cultura e a mentalidade da sociedade em geral 

se alteram, colocando todo o conhecimento adquirido no periodo de formagao do 

policial, como algo ja superado, muitas vezes ultrapassado, tornando evidente a 

necessidade de uma atualizagao constante na atividade policial, algo preponderante. 

A capacidade tecnica do policial· militar e urn dos pressupostos basicos 
previstos na Diretriz de Planejamento e Emprego. Ela pode ser definida 
como a capacidade de conhecer bern os aspectos tecnicos da profissao, 
dando assim sustentagao aos Gonhecimentos adquiridos no seu periodo de 
formagao, sendo esses conhecimentos complementados com as 
experiencias praticas do dia-a-dia. Em virtude do progresso tecnol6gico, e 
tambem da evolugao da criminalidade, e necessaria para manter a 
capacidade tecnica do efetivo da PMPR que as tecnicas sejam atualizadas. 
(BONATTO et at., 2008, p. 07). 

Todavia, tecnicas e praticas nao sao mais suficientes, a politica de 

intolerancia ja nao mais funciona nessa sociedade que clama por dignidade, 

respeito, protegao, afeto. E a palavra chave ainda e o conhecimento. 86 o 

conhecimento dado por meio de politicas continuas de ensino poderao transformar a 

sociedade atual em uma sociedade harmonica. 

0 uso das tecnologi~s da comunicpyao e informagao na elaboragao de 
programas de capacitagao e aprendizado continuo como forma de 
complemento e atualizagao dos operadores de seguranga publica, tern o 
objetivo de conscientizar e incentivar esses agentes, frente suas 
responsabilidades par8 com a sociedade. (SANTOS, 2007, p. 61 ). 

A legislagao brasileira e algo muito dinamico, ocorrendo alteragoes a todo 

momenta na tentativa de se adequar a realidade social. Assim tambem e a 

tecnologia, que a passos largos evolui constantemente. Tudo isso faz com que a 

aprendizagem do policial no curso de formagao, quanto a tecnicas e praticas 

operacionais, em cinco ou menos anos, ja estejam ultrapassadas. 
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A informac;ao, o conhecimento e a competencia sao os pilares de 
sustentac;ao do desenvolvimento da civilizac;ao. Desde as mais remotas 
epocas, perpassando seculos e milenios, ate a sociedade informacional da 
presente atualidade, a intormac;ao e o conhecimento vern sendo variaveis 
primordiais ao avanc;o do desenvolvimento. Fragmentos de informac;ao, 
unidos e harmonizados, formam uma base de sustentac;ao a iniciativas 
inovadoras, portant·J, gerando conhecimento, no campo das organizac;oes. 
(VIEIRA, 2006, p. 13). 

Desta forma, a informac;ao, o conhecimento e a competencia como sendo 

pilares do desenvolvimento da civilizac;ao, devem ser libertos a sociedade, a urn 

mundo que clama por eticidade entre todos, buscando uma visao cultural/filos6fica 

dos seres humanos, pelo uso da forga e estruturas de repressao apenas quando 

necessaria. 

Com isso, surge a demanda e a necessidade de melhor qualificac;ao das 
estruturas organicas das instituic;oes policiais e de seus servidores, de modo 
que se possa pensar, como politica publica, num sistema homogeneo, 
respeitando-se, obviamente, as especificidades do ponto de vista da 
eficiencia e eficacia do conjunto profissionais-instituic;oes. lnfere-se dai que 
a consolidac;ao do conhecimento policial seja o fundamento de uma 
integrac;ao estrutural entre os 6rgaos policiais e o ponto de partida para a 
imersao dos 6rgaos de seguranc;a publica e justic;a criminal no projeto de 
aperfeic;oamento democratico e de construc;ao, conforme o Programa 
Nacional de Seguranc;a Publica, de "um novo sujeito institucional para a 
gestao da politica de seguranc;a", fundado em um paradigma alternative que 
nao seja o meramente repressivo, como tern sido a pratica comum, para o 
tratamento da violencia e da criminalidade. (PINTO, 2005, p. 04). 

Assim, numa visualizac;ao paralela com a instituic;ao da Policia Militar do 

Parana, esses fundamentos, esse conhecimento, devem ter sua provocac;ao 

continua e permanentemente de modo a alcanc;ar todo o efetivo e nao apenas os 

das grandes metr6poles. A formac;ao inicial, de forma acertada, essencialmente 

presencia!, deve ser complementada ao Iongo da carreira, nao apenas com tecnica e 

praticas, mas tambem com conhecimento te6rico, que viabilize alem de outros, por 

exemplo, elementos eticos e morais na geremcia de ac;oes visando a soluc;ao 

pacifica dos conflitos. 

A obsolescencia das corripetencias pessoais e profissionais, decorrente da 
velocidade com que o. avanc;o tecnol6gico interfere diretamente na vida e no 
trabalho de todos, aponta para a necessidade do aprendizado permanente, 
interesses profissionais mais amplos e, ao mesmo tempo, o desafio de 
aprender a produzir sem sair do local, ja que o aprendizado e continuo. 
(SANTOS, 2007, p. 57). 

Os processes de construc;ao/reconstruc;ao do conhecimento estao 

relacionados a capacidade de aprender continuamente e envolvem, dentre outras, 
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as capacidades de analise, sintese, critica e criac;ao, a partir da explorac;ao de 

diferentes perspectivas na interpretac;ao da realidade, frente a desafios e situac;oes 

problematizadoras relacionadas a area' de atuac;ao. (Brasil, 2008, p. 25). 

A estrutura da PMPR tern forte propensao a centraliza9ao e pode ser 
resumida basicamente em quatro divisoes: batalhao, companhia, pelotoes e 
destacamentos. A centraliza9ao das decisoes se da par ser ela uma 
institui9ao militflr que par natureza e baseada na centraliza9ao do comando. 
Tudo isto e fruto de um processo iniciado na decada de 1960 e intensificado 
em meados da decada de 1980, perlodo em que as atuais estruturas se 
formaram, sendo poucas as inova9oes realizadas nos ultimos 20 anos. 
(BONATTO eta/:, 200~, p. 05). 

Todavia, os agentes da seguranc;a publica, policiais militares, colaboradores 

da PMPR, assim como de qualquer empresa, devem estar em constante processo 

de atualizac;ao, em processo de conhecimento, para s6 assim conseguirem 

acompanhar o desenvolvimento, o que e possivel por meio do treinamento motivado 

e da instruc;ao. Entretanto, a centralizac;ao que se da na PMPR, dificulta muitas 

vezes o aperfeic;oamento e treinamento dos policiais interioranos do Estado. Frisa-se 

que essa dificuldade colocada pelq ce~tralizac;ao ocorre em relac;ao a continuidade 

da aquisic;ao de conhecimento p6s curso de formac;ao, pois no transcorrer do curso 

as aulas presenciais sao indispensaveis para a formac;ao do policial militar. 
' ' 

Mesmo ap6s a reestruturac;ao da PMPR ocorrida no a no de 2010, onde 
..•. 

atraves da Lei Estadual 16.575/2010, de 28 de setembro de 2010, foram criados os 

Comandos Regionais, visando principa!mente melhorar a distribuic;ao geografica dos 

grandes Comandos, aproximando assim o policial militar destacado dos centros de 

decisao da Corporac;ao, quanto a instruc;ao, nao houve alterac;oes significativas, 

sendo que nosso principal nucleo de ensino que e a Academia Policial Militar do 

Guatupe, dista mais de 600 km do Pelotao de Guaira, que e o ponto mais distante 

da Capital do Estado. 

Para abrandar esse situac;ao, foi criado tambem no ano de 2010, pelo 

Decreto 9.004/2010, de 15 de dezembro de 2010, a Segunda Escola de Formac;ao, 

Aperfeic;oamento e Especializac;ao de Prac;as, na cidade de Maringa, objetivando 

descentralizar os Cursos de Formac;ao e Especializac;ao para os Prac;as da PMPR, 

no entanto ainda se encontra em fase de reestruturac;ao. 

Assim, esse processo de conhecimento pode se dar por novas tecnologias, 

o que poderia facilitar o treinamento dos policiais e manteria uma padronizac;ao. 

Segundo Chiavenato (1998, p.23) 
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treinamento e o processo educacional, aplicado de maneira sistematica e 
organizada, pelo qual as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e 
habilidades em fungao de objetivos definidos. No sentido usado em 
administragao, treinamento envolve a transmissao de conhecimentos 
especificos relativos ao trabalho, atitudes frente ao aspecto da organizagao, 
da tarefa e do ambiente, e desenvolvimento de habilidades. Qualquer tarefa 
seja complexa ou simples envolve necessariamente estes tres aspectos. 

Milton Hall, citado por Lopes.(1978, p.176), traz a defini9ao de treinamento, 

explicando que se idealiza como urn processo que auxilia empregados na busca 

pela experi€mcia no seu trabalho, por meio do 

desenvolvimento de apropriados habitos de pensamento e agoes, 
habilidades, conhecimentos e atitudes. 0 individuo e treinado para aprender 
alguma coisa. Aprend~r significa i'Tlodificar a conduta e nao, simplesmente 
acumular conhecimentos. 

Ja por sua vez, Drucker (1988, p.05), teorizando sobre as exigencias dos 

requisitos administrativos de uma organiza9ao, demonstrando o funcionamento da 

padroniza9ao no ensino, exemplifica dizendo: 

[ ... ] Algumas centenas de musicos e o regente podem executar juntos a 
pega porque todos tern a mesma partitura. Ela diz tanto ao flautista como ao 
timbaleiro, o que e quando tocar. E diz ao regente o que esperar de cada 
musico. De modo semelhante, todos os especialistas no hospital partilham 
de uma missao comum. 0 cuidado e a cura do doente. 0 diagn6stico e a 
partitura deles: ele dita a agao especifica para cada membra de equipe 
medica. 

Seguindo esse principia e transportando-o para o estrutura da Policia Militar 

do Parana, perceber-se que essa partitura tambem ali existe, podendo ser 

visualizada pela Doutrina da Policia Militar. Essa Doutrina se desenvolvera por meio 

de urn modelo de instru9ao, modelo este que sera bern estruturado e programado 

por meio de urn 6rgao diretivo central, abrangendo todo o segmento policial militar. 

Assim, essa abrangencia abarcara consequentemente os Pra9as, de forma a 

proporciona-los uma igualdade de conduta operacional, permitindo ocorrer reflexos 

positivos quanto a qualidade do seu desempenho e, por conseguinte, na 

produtividade da corpora9ao. 

Todavia, devido as grandes exigencias que a sociedade coloca a toda 

corpora9ao da Policia Militar do Parana, a atual conjuntura do modelo de instru9ao, 

nao mais mostra sua eficacia como alguns anos atras, levando a institui9ao a fazer 

uma releitura dos padroes de ensino atuais, visando estabelecer urn novo modelo de 

instru9ao a ser adotado nas institui96es de ensino da PMPR. Desta forma, podera 
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auxiliar nao apenas na formac;ao te6rica/pratica do curso de formac;ao, que exige o 

modelo presencia! atual, mas tambem, na atualizac;ao e manutenc;ao constante do 

conhecimento ja adquirido do profissional de seguranc;a publica. 

3.3.1 Exigencia da constante atualizac;ao dos policiais militares 

A fase contempon3nea que o mundo esta passando faz surgirem novos 

leques quanto a comunicac;ao, colocando as instituic;oes publicas em sinal de alerta, 

sinalizando para que tenham que se integrar rapidamente a essa etapa. A 

quantidade gigantesca de informac;oes, a dinamicidade com que mudam e o 

surgimento de novas tecnicas, exigem dos policiais militares uma constante 

atualizac;ao, urn ininterrupto preparo, para que s6 assim continuem com eficacia e 

eficiencia na sua func;ao de guardiao da seguranc;a publica. Logo, 

nota-se que a educac;ao esta vinculada a certa estrutura social, ou seja, a 
educac;ao e realizada de acordo com a necessidade de dado momento, nao 
e algo estatico e sim em constante mudanc;a, passando por transformac;oes 
sempre que necessaria. Cabe aos individuos e a sociedade a busca pelo 
aprendizado continuo como forma de atualizac;ao e inserc;ao neste cenario 
mutante. (SANTOS, 2007, p. 32). 

Da mesma forma, o Estado brasileiro assim como todo o resto do mundo, 

passa por urn processo de metamorfose, a sociedade evolui e trilha uma caminhada 

para o mais justo. Assim, se alteram valores, a mentalidade do ser humano comec;a 

a estabelecer padroes morais e eticos os quais a realidade julga como pressupostos 

da liberdade, da paz, da justic;a,_d,a dignidade, dentre outros. A comunidade clama 
.;·' 

por direitos iguais, direitos minimos, mais dignos. a sua sobrevivencia, enaltece os 

valores morais e eticos, roga por respeitc;> e protec;ao. 

Esses sao fundamentos minimos que devem existir em uma sociedade 

contemporanea/tecnol6gica, que idealiza o bern comum. Sao fundamentos que vern 

sendo transformados e adquiridos ao Iongo de gerac;oes. Sao fundamentos que 

apenas o ouvir e ver algumas vezes nao surtem efeito, e sendo o conhecimento em 

sentido amplo a chave de tudo, esse deve ser difundido continua e 

permanentemente. 

A educac;ao continuada tem papel importante no atingimento dos objetivos 
da area de Recursos Humanos e contribui significativamente para a 
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melhoria da Gestao Publica. No mundo corporativo, faz-se necessaria que o 
processo de ensino-aprendizagem da educac;ao continuada tenha relac;ao 
com a transferencia de aprendizagem para o trabalho, ou seja, a efetividade 
da oferta de programc;s de capadtac;ao esta diretamente relacionada ao 
impacto de seus resultaaos praticos. (ARANTES; SOUZA, 2010, p. 126). 

Essa constante evoluc;ao e modificac;ao da sociedade faz surgir tecnologias 

integrativas como e a do mundo virtual, a· ·qual interligou e possibilitou o acesso a 

informac;oes de qualquer parte do mundo, onde quer que o individuo se encontre. 

Essa evoluc;ao admiravel, por sua vez, trouxe impregnada em si, urn constante 

problema, qual seja, a exigencia de uma continuidade absoluta na busca pelo 

conhecimento, como nas modalidades atualizac;ao e capacitac;ao. 

Hoje cada vez mais trabalhar e aprender converge para uma relac;ao de 
interdependencia. A educac;ao continuada vai alem dos conteudos tecnicos 
e profissionalizantes, atendendo tambem aos interesses pessoais. A 
aprendizagem deixa de ser apenas um ideal do indivfduo ao Iongo de sua 
vida e passa a ser uma necessidade para se manter em sintonia com o 
mundo globalizado em que vivemos. (BONATTO eta/., 2008, p. 08). 

A Policia Militar do Parana faz parte do sistema de controle social e tern pelo 

Decreto n° 88.777/83, que aprovou o regu!amento para as policias militares e Corpos 

de Bombeiros Militares, a definigao de sua competencia, dispondo sobre os tipos de 

policiamento, sendo eles: 

Ostensivo Geral, Urbano e Rural, de Transito, Florestal e de Mananciais; 
Rodoviario e Ferroviario, nas estradas estaduais; portuarios; fluviais e 
lacustre; de radiopatrulha terrestre e de area externa de estabelecimentos 
penais do Estado; outros fixados em Legislac;ao da Unidade Federativa, 
ouvidos o Estado Maior do Exercito, atraves da lnspetoria Geral das 
Polfcias Militares. (BRASIL, 1983). 

Desta forma, nota-se a amplitude com que a Policia Militar tern que atuar no 

seu dia a dia, sendo areas complexas qu~ dependem de urn conhecimento te6rico 

de legislac;oes, conhecimento s6cio/cultural, e ainda, conhecimento 

tecnico/dinamico, para que s6 assim possa executar suas ac;oes com confianc;a e 

validade. 

Logo, percebe-se que existe uma grand~ exigencia fisica e intelectual dos 

policiais militares, nascendo consequentemente a necessidade de promover uma 

continua capacitac;ao, aperfeic;oamento, atualizac;ao. Nos dias de hoje, essa 

consequencia nao e apenas e tao somente uma capacitac;ao tecnica e 

te6ricallegislativa, mas tambem cultural e social, pois o comportamento de urn 

agente publico deve servir de exemplo a sociedade, mostrando nao apenas 
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embasamento legal, mas sobretudo, e atualmente, mostrando capacidade plena de 

respeito e educagao no trato as pessoas. 

Urn born exemplo dessa exigencia de conhecimento do policial esta no 

estudo feito por Pinto (2005, p.27) onde o mesmo entrevistando urn praga policial 

militar, fazendo uma pergunta quanto a necessidade real de urn constante prepare. 

Participante: As vezes a falta de preparo, ate mesmo emocional, faz com 
que a gente as vezes, exagere um pouco na rua, assim, atendendo a 
populac;ao, coisas que assim, depois com a cabec;a fria, voce para, pensa e 
diz que poderia agir de maneira diferente, as vezes voce se excede ate 
mesmo por problema emocional. 
Participante: Um mau atendimento na rua, por exemplo, grosseiro. Ou 
talvez, ate aquela questao de nao saber encaminhar aquela ocorrencia para 
que ela tenha um melhor fim, voce acaba complicando mais. 
Moderador: Como e que aprende a ser um bom policial na teoria ou na 
pratica? Ou com a teoria e com a pratica? 
Participante: Eu penso que a pratica, na atividade fim, assim, ela e 
importantissima, mas voce tem que ter esse embasamento te6rico para 
voce poder conciliar a~ duas coisas. (PINTO, 2005, p. 27). 

Assim, nao se pode deixar de considerar que o homem, as sociedades, as 

civilizagoes, tern no conhecimento seu grande diferencial, e esse conhecimento e 

que "propicia a elevagao cultural, tecnica e cientffica. E o conhecimento o grande 

portal a qualificagao pessoal e coletiva, distinguindo individuos e sociedades, 

assegurando o impulse civilizador da especie humana." (VIEIRA, 2006, p. 14). 

Vale ressaltar que a educac;ao deve ser compreendida como um processo 
de socializac;ao dos individuos de cada cultura, tudo o que se aprende em 
uma determinada comunidade faz parte do processo educativo, formando a 
identidade de cada pessoa em um processo de interac;ao entre individuos e 
o meio em que se encontram inseridos. 
[ ... ] 
A educac;ao desempenha importante papel na sociedade, mesmo que nao 
esteja vinculada a uma instituic;ao de ensino (educac;ao formal), dentro de 
uma determinada comunidade por meio dos pais ou parentes (educac;ao 
informal) e auxilia na formac;ao da identidade de cada pessoa, de acordo 
com a cultura, crenc;as e costumes de determinado povo. (SANTOS, 2007, 
p. 25-26). 

Desta forma, a Policia Militar do Parana merece uma forma eficaz e eficiente 

no treinamento de seus agentes. Em virtude disso; nas sociedades contemporaneas, 

a educagao a distancia aparece cada vez mais como uma modalidade de ensino 

extremamente adequada e desejavel para atender demandas decorrentes de 

mudangas na nova ordem economica/social/politica mundial. Conseqoentemente, ha 

a necessidade de adequar a modalidade de ensino que hoje ainda e utilizada, ou 

complementa-la, com a implementagao de novas tecnologias de aprendizagem, que 
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possibilite a constante aquisic;ao de conhecimento exigida aos policiais militares do 

Parana. 

Em uma epoca em que podemos saber instantaneamente o que esta 
ocorrendo no mundo, nao faz sentido estudar em carteiras e aulas 
estaticas. 0 ensino a distancia proporciona ao estudante o aproveitamento 
do que existe de mais precioso: 0 TEMPO. 
[ ... ] 
Nos dias de hoje, nossas rotinas estao mais corridas, nao temos tempo 
para nada e precisamos sempre estar atualizados, adquirir novos 
conhecimentos. A Educac;ao a Distancia - EAD, e a ferramenta perfeita para 
essa evoluc;ao. Nao podemos ficar parados no tempo. Tenha sempre em 
mente que a Educac;ao e uma s,:,, com muitos rostos, metodos, recursos, 
ritmos, conteudos e distancias. Aproxime-se da Educac;ao a Distancia e 
tenha tempo para aprender mais!! (INED, 2011) 

A Polfcia Militar do Parana passa por um periodo em que coexiste uma 

lacuna na manutenc;ao do seu ensino, a qua! poderia ser ocupada com um novo 

modelo de ensino, que abarcasse sem distinc;ao e em totalidade os policiais 

militares, garantindo assim, ah§m de tudo, uma padronizac;ao das instruc;oes que 

alcanc;aria a todos, sem distinc;ao de qualquer natureza. Um modelo que permitisse, 

por exemplo, o ensino por meio de "DVD", sendo que sua reproduc;ao nos dias 

atuais nao se torna um empecilho a ninguem. lsto ja seria um instrumento inicial, 

que com vinculac;ao a estrutura de intranet que ~s unidades da corporac;ao ja 

possuem, resultaria em uma inovac;ao de ensino garantindo a manutenc;ao do 

conhecimento do policial. 

E inegavel a contribuic;ao das tecnologias da comunicac;ao e informac;ao 
para o processo educ2cional e, principalmente, para a educac;ao a 
distancia. 0 crescimento da modalidade de educac;ao a distancia tem 
possibilitado as instituic;oes o investimento em soluc;oes que oferec;am ao 
estudante a oportunidad~ de gerenciar o seu tempo e escolher o local 
dedicado a aprendizagem. (BRASIL, 2008, p. 37). 

Pinto (2005, p.04 ), em um estudo sistematica mente desenvolvido, e 

disponibilizado pelo Ministerio da Justic;a, abarcando como tema as polfticas de 

formac;ao dos operadores de seguranc;a publica e justic;a criminal no Brasil, 

demonstrou alguns problemas e exigencias na transmissao de conhecimento aos 

agentes da seguranc;a publica, especificadamente nas polfcias civis e militares, 

estudo que se desenvolveu por meio de pesquisas e entrevistas com os pr6prios 

policias. 

Neste mesmo foco, Pinto (2005, p. 25) descreve que "o modelo de ensino 

policial revelado na pesquisa e basicamente centralizado na sede da Escola, situada 
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nas capita is dos estados", inexistindo quase que na sua totalidade urn modelo de 

regionaliza9ao do ensino e outras atividades academicas, au que alcance as 

policiais do interior. E ainda assevera: 

lsto acarreta um profunda sentimento de cisao entre teoria e pratica, entre 
as pressOes por efici€mcia e eficacia sofridas pelo pessoal operacional, em 
contraposigao a capacitagao exigida para um desempenho efetivo. 
Sao recorrentes as reclamagOes contra a ausencia de atividades de ensino 
em ambito regionalizado e as dificuldades de acesso do servidor a capital. 
Quando ha cursos, ha dificuldades de liberagao dos servidores em razao da 
elevada carga de trabalho. (PINTO, 2005, p. 26}. 

Percebe-se que e necessaria urn sistema de ensino complementar 

descentralizado, que proporcione de fato aos policiais militares do Parana urn ensino 

de qualidade, com eficacia e eficiencia, s.aindo dessa base centralizada a qual nao 

mais tern Iugar na sociedade moderna, se _enquadrando aqui, urn modelo que 

alcance todo o efetivo e possibilite uma flexibiliza9ao quanta ao tempo despendido 

para o estudo. Essa centraliza9ao, 

vem provocando fortes impactos na cultura policial, despertando para a 
necessidade de integragao do saber policial, a necessidade de uma polftica 
de ensino e pesquisa que seja desconcentrada, capaz de fortalecer uma 
cultura afinada as matrizes. Esta e, portanto, uma tendencia nao apenas de 
quebrar o ciclo da concentragao das infra-estruturas de ensino nas capitais, 
mas sobretudo desconstruir uma visao estritamente corporativa, integrando
a a saberes universais, produzidos interinstitucionalmente e a partir de uma 
concepgao multidisciplinar. (PINTO, 2005, p. 26). 

Nao obstante a Corpora9ao no Parana tentar manter determinados cursos 

de atualiza9ao, o desenvolvimento de urn modelo que propicie uma constante e 

permanente atualiza9ao, se mostra c~rente, colccando as policiais militares em urn 

patamar estagnado na corrida por conhe9!mento_,:nao acompanhando a evolu9ao da 

sociedade. 

A educagao e, pais, um processo que, concomitantemente, utiliza e cria 
informagao e conhecimento, renovando permanentemente as fontes que 
abastecem o desenvolvimento intelectual da humanidade. A qualidade da 
informagao e do conhecimento gerado estabelece as bases para a 
competencia da educagao. Nos ultimos anos se desenvolveram varias 
modalidades de educagao, ampliando as formas de conhecimento 
correspondentes as mudangas que vem ocorrendo · na sociedade. A 
educagao a distancia e, pais, uma modalidade, uma alternativa de formagao 
que rompe barreiras geograficas e de tempo, uma contribuigao moderna e 
de larga utilizagao, para o processo educacional como um todo. (VIEIRA, 
2006, p. 16). 
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0 policial militar necessita dessa renova<;ao permanente, desse 

desenvolvimento intelectual que acompanhe as novas tendemcias da sociedade, 

precisa ampliar suas formas de obter conhecimento, nao s6 inerentes a 
normatiza<;ao da propria policia, mas tambem ao que concerne a convivencia social, 

pois a nova sociedade exige do policial militar essa amplia<;ao e continua busca pelo 

conhecimento. 

0 que se aponta como dificuldade e a ausencia de Iastra numa teoria geral 
ou em urn corpo te6rico amplo e multidisciplinar que fundamente a 
compreensao e o tratamento da violencia e da criminalidade, pelos 
operadores de seguranc;a publica e justic;a criminal, em toda a sua 
complexidade. Essa nova formac;ao deve envolver elementos das varias 
areas do saber, alem de urn referencial etico-filos6fico e tecnico. Neste 
sentido, a definic,;ao de marcos tecnicos e condigao fundamental para o exito 
da pretensao de recomendar-se afternativas de aprimoramento desse 
processo de va!orizac;ao e formac;ao dos operadores. (PINTO, 2005, p. 07-
08). 

Os conceitos sociais vern se modificando, a moral e a etica come<;am a 

serem prezadas mais que tudo, a soc1edada pede por paz, justi<;a, afeto, por 

harmonia e dignidade. Essa visao social deve ser alcan<;ada pela Administra<;ao 

Publica, sobretudo pelos agentes da seguran<;a publica, policiais militares, servindo 

de base exemplar a toda comunidade, sedo que a resposta para isso esta na 

aquisi<;ao permanente de conhecimento. 

Ao tratarmos das dificuldades do proprio aluno para a implantac;ao de uma 
polftica de formac;ao que tenha os parametres da construc;ao jurfdico
polftica atual, isto e, fundado nos pilares da cidadania e dos direitos 
humanos, queremos ressaltar a dificuldade de tratar com pessoas que 
muitas vezes sao aprovadas em concursos publicos para o ingresso na 
polfcia, mas que trazem uma visao deturpada do sere do fazer policial, uma 
imagem da qual·a institui<;,ao policia busca livrar-se. (PINTO, 2005, p. 85). 

A etapa no curso de fdrmaQao dos policiais militares, corretamente aplicada 

de forma presencia!, tern a necessidade de ser complementada no decorrer da 

carreira policial de uma forma continua, criando um paralelo proporcional com a 

aquisi<;ao do conhecimento te6rico/Psicossociai que deve ser sempre desenvolvido 

com fundamento em preceitos eticos e marais, possibilitando dentre outro 

resultados, por exemplo, a primazia na solu<;ao pacifica dos conflitos. 

3.3.2 Necessidade de uso do novo instrumento de ensino 
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0 presente ja e passado, a novidade nao e mais tao nova assim, a 

sociedade modifica seus conceitos quase que diariamente, a tecnologia sempre esta 

moderna, e o ser humano necessita se adaptar a essa realidade. Esse pensamento 

fez com que o ensino a distancia surgisse fortemente nos ultimos anos, trazendo 

consigo a ideia da democratizac;ao do conhecimento. Essa modalidade ja se mostra 

como uma forma eficaz e eficiente no exercfcio intelectual. 

A Polfcia Militar do Parana esta carente de desenvolvimento de projetos de 

ensino para a aquisic;ao de conhecimento dos policiais, sejam projetos ja existentes 

como a Rede Nacional de Ensino a Distancia implementada pela Secretaria 

Nacional de Seguranc;a Publica, como ja citada, sejam projetos estaduais ou 

regionais, mas que busquem essa integrac;ao com o mundo dinamico, 

independentemente dos locais onde se encontrem os policiais militares, coexistindo 

com o ensino presencia!. 

Em urn pais como o Brasil, onde os nlveis de escolaridade sao desiguais, a 
Educagao a- Distancia - EAD - mostra-se como valioso meio de diminuir as 
distancias geograficas e propiciar . transformagoes sociais e economicas 
atraves do crescimento do nivel de escolaridade da populagao. (CAMPOS; 
COSTA; SANTOS, 20p7, p. 05). 

Destaca-se que o ensino a distarida, trabalha de uma forma nao exclusiva, 

sendo urn processo complementar a modalidade presencia!, podendo prestar auxilio 

"na introduc;ao de novas instrumentos tecnol6gicos para o acompanhamento dos 

alunos em sua ac;ao pratica, em servic;o. Seus materiais instrucionais poderao 

igualmente ser de grande utilidade na educac;ao presencia!." (NUNES, 1993-1994). 

Para Lorenzo Garcia Aretio (1995), o Ensino a Distancia distingue-se da 

modalidade de ensino presencia! par ser 

urn sistema tecnol6gico de comunicagao bidirecional, que pode ser massive 
e que substitui a interagao pessoal na sala de aula entre professor e aluno 
como meio preferencial de ensino, pela agao sistematica e conjunta de 
diversos recursos didaticos e o apoi9 de uma organizagao que propiciam 
uma aprendizagem independente e flexfvel. 

A instituic;ao da Polfcia Militar do Parana sofre com sua difusao de ensino, 

pais seu modelo e centralizado e 'presencia!, dificultando a transmissao de 

conhecimento aos seus policiais, logo, tendo em vista que sua estrutura 

de ensino esta centralizada em Curitiba, isto sempre gerou preocupagao por 
parte daqueles que vivem no interior do Estado. Assim, se urn policial militar 
que se encontra no interior pretender aprimorar ou reciclar seus 
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conhecimentos par meio da institui9ao deve sempre se deslocar a capital do 
Estado. lsto causa sempre desconforto aos policiais interioranos, que por 
vezes deixam suas vidas particulares em segundo plano para se dedicaram 
aos anseios pr6prios, e bem verdade, mas, tambem anseios da corpora9ao 
que sempre deseja servidores bem formados e preparados 
profissionalmente. (BONATTO et at., 2008, p. 05). 

Desta forma, a problematica tambem se dissipa geograficamente, tendo em 

vista que os policiais que trabalham em destacarnentos localizados em cidades do 

interior do Parana acabam se deparando com a impossibilidade de enaltecer seu 

conhecimento, deixando de buscarem a capac!tal(ao e atualizal(ao que lhes sao 

exigidas. 

0 fato de a PMPR possuir policiais por todos os municipios do Estado 
dificulta a intera9ao e a difusao do conhecimento aos seus integrantes. Par 
outro lado o desenvolvimento de tecnologias interativas que possibilitam 
contato em tempo real entre locais espalhados geograficamente come9am a 
surgir dentro da institui9ao, o que pode possibilitar uma maior intera9ao 
entres o membros da PMPR, alem de se mostrar uma ferramenta muito 
importante. E o caso da intranet que e muito utilizada para divulgar as 
noticias, normas, avisos e atos do comando da corpora9ao. (BONATTO et 
a/., 2008, p. 04). 

0 ensino a distancia comel(a a se transformar na solul(ao para o problema 

das barreiras geograficas, possibilitando a interal(ao dos policiais diretamente das 

suas cidades, evitando o seu deslocamento e ausencia do trabalho, o que moveria 

toda uma corporal(ao para a adaptal(ao de escalas. A descentralizal(ao da educal(ao 

tara com que o conhecimento possa se difundir nas distantes localidades do Estado, 

o que se revertera em otimizal(ao de recurs6s e capacital(ao dos servidores. 

(MULLER, 2010, p. 130). 

Alem disso, o fato de ser a distancia facilita a participa9ao dos servidores e 
a libera9ao por parte do~. gestores, sem maiores prejuizos para o 
andamento dos setores, bem como, aumenta a abrangencia do curso em 
termos de quantidade de alunos atendidos e sem deslocamento, otimizando 
os recursos investidos. (ARANTES; SOUZA, 2010, p. 107). 

0 proprio Ministerio da Justil(a por meio da Secretaria Nacional de 

Seguranl(a Publica criou a Rede Nacional de Educal(ao a Distancia, explicando que 

e necessaria essa modalidade de ensino pelas dificuldades que o Estado se 

encontra, asseverando que os metodos tradicionalmente utilizados de capacital(ao 

"exclusivamente presenciais - dadas as restril(6es de custo, tempo, distancia e 

disponibilidade, ja nao atendem aos desafios educacionais e de treinamento da area 

de seguranl(a publica brasileira." (BRASIL, 2011 ). 
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Todavia, nao basta pensar num ensino a distancia que prop1c1e o 

atendimento a uma populagao geograficamente distante, torna-se fundamentalmente 

necessaria que essa modalidade seja a representagao e a manifestagao clara de 

uma Educagao que prime pelo processo formativo do proprio Ser humano. 

Ainda esclarecendo quanto as dificuldades que nao param, o Ministerio da 

Justiga diz que devido aos 

elevados custos, diretos e indiretos, associados aos deslocamentos e 
hospedagens, e as .. dificuldades relacionadas aos afastamentos dos locais 
de trabalho para pa;ticipa~o ern cursos presenciais, restringem de forma 
dramatica o acesso b educagao a urn grupo muito reduzido de pessoas. 
(BRASIL, 2011 ). 

Logo, a educagao a distancia torna-se urn aliado as instituigoes publica de 

seguranga publica, permitindo nao apenas uma grande obtengao de ganhos em 

eficiencia e eficacia, mas vai mais Ionge, e permite tambem uma redugao de custos, 

uma qualidade ainda maior em processos de treinamento de grandes massas de 

alunos, o que se da "atraves de processos de definigao de conteudos elaborados por 

equipes multidisciplinares altamente qualificadas a custo relativo baixo." (NUNES, 

1993-1994 ). 

Verifica-se, assim, que alem de transtornos causados pela localizagao dos 

efetivos, distribufdos em regioes geograficamente distantes dos centros de ensino, o 

tempo demasiadamente despendido pelo policial, as complicagoes no que concerne 

as escalas para possibilitar o afastamento do policial militar, existe ainda o alto custo 

com despesas de deslocamento e hospedagem, que devem ser consideradas. 

Entre as vantagens, esta a alta economia em escala como uma das 
principais, a eliminagao ae barreiras geograficas, a flexibilidade de horario e 
a padronizagao do ensino favorecem o desenvolvimento da aprendizagem 
permanente. Como desvantagens, destacam-se: o preconceito, a falta de 
reconhecimento ou ,de credibilidade dos cursos a distancia. lsso se 
configura ate hoje nos segmentos envolvidos na capacitagao. Muitos alunos 
ingressam no curso com ·o pressuposto de facilidade. (ARANTES; SOUZA, 
2010, p. 111) 

A interagao e a difusao do conhecimento estao prejudicadas pelo fator 

distancia e localizagao geografica que os integrantes da PMPR se encontram. 

Todavia, o desenvolvimento tecnol6gi~o vern quebrando essas barreiras, colocando 

os agentes da seguranga publica em urn mundo virtual, que possibilita, em tempo 

real, manter contato, seja qual for sua localizagao. 
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Esse sistema ja algum tempo vern sendo utilizado na PMPR, o que propicia 

uma melhor intera9ao entre seus membros, se mostrando uma ferramenta muito 

importante. Assim e a internet, muita uti!izada na divulga9ao de normas, avisos, 

noticias e atos do comando da corpora9ao. 

Outro grande problema que poderia ser resolvido com a modalidade a 
distancia, e quanto a padroniza9a0 das instru96es aplicadas aos policiais militares 

do Parana, tendo em vista que em toda unidade ou subunidade, os seus 

responsaveis acabam estabelecendo metodologias pr6prias, com subsidies para a 

aplica9ao da instru9ao em conteudos diversos, causando uma ruptura na ado9ao de 

tecnicas e taticas que acabam sendo distintas das demais unidades e subunidade. 

Como mencionado, alguns profissionais, policiais militares, acabam 

conseguindo realizar estudos tecnico-cie!1tfficos fora do Brasil, o que lhes tornam 

uma referencia dentro e fora da institui9ao. Porem, essa aquisi9ao do conhecimento, 

fica quase que toda centralizada nesse profissional, a institui9ao nao consegue 

disponibilizar meios, para que esse potencial sirva a todos e de modo uniforme, 

trope9ando nos custos elevados para reunir o efetivo em sua totalidade para 

atualiza96es ou, na impossibilidade de dispor de instrutores, para que de forma 

presencia! repasse o conhecimento adquirido nas diversas localidades do Parana. 

Conforme assevera Cruz (2001 ), 

0 material disponibilizado para o ensino e instruc;ao poderia ser 
disponibilizado em CO-ROM, DVD aliado a outros meios on-line, tais como 
salas de bate-papa, com instrutores dtrimindo duvidas (modele hoje utilizado 
pela Marinha do Brasil). Assim, as tecnologias podem assumir muitas das 
fungoes do corpo docente e liberiHo para novas modos de assistencia aos 
alunos, bem como pode incrementar o processo comunicacional. 

Sartori (2002) explica que com ~ ajuda das novas tecnologias o ensino a 
distancia se potencializa, pois podera trabalhar como aliado e integrando a 

educa9ao a distancia, as ferramentas de busca na internet, o correio eletronico, 

teleconferencias, videoconferencias, f6runs e listas de discussao, entre outros. 

Em conjunto com estas tecriologias, no entanto, convivem outras ja muito 
conhecidas entre educadores. 0 material impressa serviu, e ainda serve, de 
base para este modele educacional. Junto com jornais, revistas, apostilas, 
cadernos didaticos, fascfculos, guias de estudo, cadernos pedag6gicos, 
encontramos fitas de vfdeo, fitas de audio etc. Precisam ser acrescidos a 
esta lista os meios de comunicac;ao de massa, o radio, a televisao e o 
cinema. A EaD utiliza toda e qualquer mfdia que sirva de agente mediador, 
que possibilite a comunicac;ao entre estudantes, corpo docente e 
administrac;ao. (SARTORI, 2002). 
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Para melhor entender o procerso de aprendizagem, Ferres (1996) ensina 

que aprendemos: 1% por meio do gosto, 1 ,5%-pelo tato, 3,5% olfato, 11% ouvido e 

83% por meio da visao; afirma ainda que os estudantes memorizam 10% do que 

IE3em, 20% do que escutam, 30% do que veem, 50% do que veem e escutam e que, 

em metodos de ensino que utilizam estrategias orais e visuais conjuntamente, os 

estudantes sao capazes de uma reten<;ao mnemonica de 85% ap6s tres horas e 

65% ap6s tres dias. 

Na verifica<;ao destes dados, pode-se inferir que o grau de aprendizagem 

depende diretamente dos 6rgaos do sentido envolvidos no processo. Combinando

se estrategias que utilizem dois ou mais 6rgaos, a aprendizagem sera muito maior e 

mais eficiente. Nesta perspectiva, unindo-se a linguagem auditiva e a linguagem 

visual se tern a linguagem audiovisual, uma linguagem que, se bern utilizada, 

resultara num alto indice de aprendizagem. 

No campo da educagao produziu-·se uma revolugao didatico-pedag6gica a 
partir do uso freqOente da dimE!nsao tempo-espago virtual. Fortalece e se 
desenvolve a educaga9 a distancia, ou seja, em pontos espacialmente 
distintos obtem-se a interatividade instantanea, uma presencialidade virtual 
e imediata. (VIEIRA, 2006._ p. 1.8). 

Pelo ja exposto, e que se verifica plausivel o EaD. A ideia e utilizar o ensino 

com base em video-aulas, tendo o suporte de computadores e da rede intranet da 

Policia Militar do Parana, o que se identifica como e-learning, que hoje se encontra 

disponivel na totalidade das unidades tanto da capital como do interior. "A Educa<;ao 

a Distancia oferece a oportunidade de incorporar o estudo ao trabalho possibilitando 

a intera<;ao das pessoas no ambiente de trabalho da organiza<;ao." (ARANTES; 

SOUZA, 2010, p. 111 ). 

As novas tecnologias proporcionaram a humanidade o acesso a 
comunicagao universal, as informagoes sao transmitidas em tempo real de 
qualquer Iugar do mundo e e possivel interagir com grupos de discussoes, 
trocar informagoes e c9nhecimentos sem limites de distancia ou tempo. 
(SANTO~. 2007, p. 40}. , , ' 

Segundo Leal e Amaral (2004 ), e-learning pode ser definido como um 

procedimento em que o aluno, no caso policial militar, instrui-se por meio de 

materiais "colocados no computador e/ou Internet e em que o professor, se existir, 

esta a distancia utilizando a Internet como meio de comunica<;ao (sincrono ou 

assincrono), podendo existir sessoes presenciais intermedias." 
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Almeida (2003) destaca a importancia de urn sistema hibrido: 

Tambem denominado e-tearning htbrido, pode englobar autoformagao 
assincrona, interagoes sincronas em ambientes virtuais, encontros ou aulas 
e conferencias presenciais, outras dinamicas usuais de aprendizagem e 
diversos meios de· suporte a fon'nagao, tanto digitais como outros mais 
convencionais. (ALMEIDA, 2003). 

lsto demonstra que a EaD nao e contraposic;ao ao ensino presencia!, mas 

sim urn aliado deste, na difusao e democratizac;ao do ensino e da instruc;ao, sendo 

em muitos casos ate mesmo mais eficaz e eficiente. 

Dados do Anuario Brasileiro Estatistico de Educagao Aberta e a Distancia, 
apontam que a educagao a distancia e a modalidade educacional que mais 
tern se preocupado "com metodologias e seu continuo aperfeigoamento, 
passando por inumeras etapas, cada qual ajustada ao seu tempo e seu 
universe de alunos." (PALHARES, 2005, p. 11 ). 

A utilizac;ao de novas tecnologias aplicadas a educac;ao, notadamente a 

televisao por satelite e a rede internet, proporcionam a disseminac;ao do 

conhecimento para contingentes cada vez maior~s, com reduc;ao de custos na 

medida em que cresce o numero de participantes no aprendizado justificando, 

plenamente, o investimento inicial com equipamentos, redes de comunicac;ao e 

desenvolvimento de conteudos. (BRASIL, 2011 ). 

[ ... ] a Educagao a Distancia (EaD) mediada pelo computador apresenta-se 
como uma modalidade de ensino e aprendizagem capaz de estimular as 
habilidades e competencias dos aprendizes de forma tao eficaz quanto o 
ensino tradicional. A utilizagao dos instrumentos disponiveis por meio da 
Tecnologia de lnformagao e Comunicagao {TIC) passa a desempenhar um 
papel fundamental para viabilizar a jungao entre os estilos de aprendizagem 
e a EaD. (KALATZIS; BELHOT, 2008, p. 01). 

Quanto a TIC, Tecnologia de lnformac;ao e Comunicac;ao citada, Kalatzis e 

Belhot (2008, p. 07) explicam que 

constitui o conjuntc de recursos tecnol6gicos e computacionais para a 
geragao e uso da informagao, a qual abrange desde as redes de 
computadores, as centrais telefonicas inteligentes, fibra 6ptica e 
comunicagao por satelite, sem fio ou pervasiva. Os componentes essenciais 
da Tl estao fu!1damentados no hardware e seus dispositivos e perifericos, 
no software e seus recursos, nos sistemas de telecomunicagao, bern como 
na gestao de dados.e informagao. 

0 Ministerio da Justic;a visandc a essF.t nova tecnologia da educac;ao a 
distancia e as dificuldades na atualizac;ao e aperfeic;oamento dos agentes da 
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seguranga publica, implementou urn projeto nacional de ensino a distancia, como ja 

citado, sendo urn exemplo que ajuda a Policia Militar. 

0 Governo Federal com vistas a difundir o conhecimento em Seguran<;a 
Publica e torna-lo acessivel e democratico atingindo de forma eficaz e 
efetiva todos . os profissionais que atuam nesse segmento vislumbra a 
Educa<;ao a Distancia como uma irnportante ferramenta. (BRASIL, 2007, p. 
16). 

0 governo do Parana tambem inisiou um projeto e estudo para capacitagao 

de seus funcionarios, visualizando a modalidade a distancia como estrategia para 

alcangar servidores que se localizem em areas remotas. 

No ambito de atua<;ao da Escola de Governo, uma das questoes prementes 
e a descentraliza<;ao das a<;oes de capacita<;ao, ou seja, como capacitar os 
servidores publicos de todo o Estado, especialmente os que vivem em 
areas remotas? Uma das alternativas para a capacita<;ao desses 
profissionais e a modalidade de educa<;ao a distancia (EAD), que ocupa 
uma posi<;ao instrumental estrategica para as amplas e diversificadas 
necessidades de qualifica<;ao profissional, combinando tecnologias 
modernas e convencionais que possibilitam o ensino individual ou em 
grupo, rios locais de trabalho ou fora dele, com metodos de orienta<;ao e 
tutoria a distancia, muitas vezes mesclado com a educa<;ao presencia! 
(blended learning6).(MULLER, 2010, p. 129). 

Conforme demonstra Mul.ler (2010, p. 143), esse projeto do governo do 

Parana ja foi bern sucedido, recebendo excelentes avaliagoes e tendo uma 

superagao nas expectativas iniciais, n que finalizou por aprovar o modelo de 

educagao a distancia para servidores publicos do"' Estado. 

De acordo com as avaliac;oes, o Programa de Capacita<;ao para a Educa<;ao 
a Distancia 2007 superou as expectativas das equipes tecnicas e gestores 
dos Centros de Forma<;ao e Desenvolvimento e, como resultado desse 
exito, os cursos fora·m replicados em 2008, 2009 e 2010, para profissionais 
da Universidade Estadual de Londrina e para profissionais da Rede 
Nacional de Escolas de Governo. (MULLER, 2010, p. 143) 

Outro grande exemplo que possibilitou a instrugao e atualizagao dos agentes 

publicos da seguranga publica se deu em Cascavel, no Estado do Parana, mais 

precisamente no 4° Grupamento de Bombeiros de Cascavel. La foi desenvolvido urn 

sistema de educagao a distancia por meio da internet pelo Capitao Amarildo Ribeiro, 

o qual segundo Marcante (2011), "passou por urn periodo experimental no ano de 

2008, mas foi em 2009 que se estefldeu a urn n.lJmero maior de pessoas, sendo 

efetivado." 
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0 EaD e um Sistema de Ensino a distancia que tem como objetivo 
possibilitar a manuten<;ao da instru<;ao e atualiza<;ao profissional dos 
Bombeiros Militares e Agentes de Defesa Civil, que utiliza o software de 
ensino a distancia conhecido como MOODLE (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment}, conhecido e utilizado mundialmente na 
forma<;ao e ensino a distancia, que e a plataforma utilizada para 
funcionamento do PAl - Plano Anual de lnstru<;ao. (CASCAVEL, 2010, p. 
03). 

E aqui nao se pode deixar de citar partes da entrevista dada a Rafael 

Marcante do Jornal Gazeta do Parana - CGN NOTiCIAS, em que o entrevistado, 

Capitao do Corpo de Bombeiros de Cascavel, Amarildo Ribeiro e o Sargento 

Edemar Marcon, sabre o projeto menclonado e ja implementado em Cascavel. 0 

Capitao Amarildo Ribeiro esclarece quanta a dificuldade das distancias e quanta a 

custo do sistema de ensino a distancia: 

N6s tinhamos uma dificuldade de atingir o nosso pessoal devido a grande 
diversidade de postos, distancia. Muitas vezes o oficial ou o sargento 
chegava para fazer a instrw;ao e tocava a sirene e essa instru<;ao ficava 
adiada para um proximo dia, entao havia bastante dificuldade. 
[ ... ] 
0 custo e praticamente zero, afinal n6s ja temos aqui nosso servidor de 
pagina que e o mesmo que hospeda o nosso site, a ferramenta de ensino a 
distancia ela e gratuita, entao s6 baixamos e instalamos e o material 
praticamente nao ha custo nenhum porque e disponibilizado digital entao 
nao ha impressao de material. (MARCANTE, 2011 ). 

Na mesma entrevista dada ao Jornal Gazeta,, o Sargento Edemar Marcon ha 

25 anos servindo no Corpo de Bombeiros, conta sabre suas pr6prias dificuldades 

com o tempo em participar de cursos e que foram resolvidas com a modalidade de 

ensino a distancia: 

Na minha atividade do dia-a-dia, muitas vezes o horario nao da, entao eu 
fa<;o em casa, a noite, no final de semana, sempre estou constantemente 
acessando em casa. lsso e de grande utilidade, porque mesmo eu estando 
no horario de descanso eu estou me atualizando na minha profissao. 
(MARCANTE, 2011 ). 

0 Capitao Amarildo Ribeiro ainda declara quanta a acertada modalidade de 

ensino a distancia, como meio de capacitac;ao e aperfeic;oamento dos bombeiros 

militares, que o 4° Grupamento criou: 

0 projeto de educa<;ao a distancia implantado pelo 4° Grupamento de 
Bombeiros aqui de Cascavel deu tao certo que as inscri<;oes dos 
interessados em fazer os cursos vieram ate mesmo de outros estados. 
N6s temos hoje dois policiais de Goias que fazem o curso utilizando a nossa 
plataforma e tambem um bombei~o militar de Rondonia que tambem 
conheceu a ferramenta, ouviu falar, nos procurou e n6s abrimos para ele. 
Nem conhecemos. pessoalmente esse bombeiro, mas abrimos a 
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possibilidade para que ele fizesse o curso e com a ideia de tambem levar 
para Rondonia essa tecnologia. (MARCANTE, 2011). 

E finaliza o Capitao: 

Quanta mais capacitado for o nosso pessoal, melhor sera o resultado que a 
popula<;ao vai ter. Entao vai ter um profissional de qualidade e isso s6 e 
conseguido hoje atraves do conhecimento. Nosso objetivo e levar 
conhecimento ao nosso profissional para que nos possamos oferecer um 
servi<;o cada vez com maior qualidade. (MARCANTE, 2011 ). 

Desta forma, nota-se a importancia da modalidade de ensino a distancia, 

como meio de manter os agentes em constante e permanente atualizagao, 

contornando os problemas de tempo, distancia e custos. 0 exemplo citado coloca a 

realidade que hoje se vive, seja nos bombeiros militares, seja na Policia Militar do 

Parana, mostrando que quando se quer se faz. 

Esse exemplo do 4° Grupamento de Bombeiros de Cascavel demonstra que 

o conhecimento deve estar em constante desenvolvimento, atualizagao, ficando 

claro que mesmo setores tao tecnicos e praticos da sociedade, como sao os 

bombeiros, requerendo treinamentos essencialmente presenciais pode, 

disponibilizar instrumentos que engrandega nao s6 o conhecimento pratico, mas 

tambem o intelecto de seus agentes. 

No mesmo sentido, Nunes (1993-1994), em seu trabalho Nogoes de 

educagao a distancia, para a Revista Educagao a Distancia, leciona que a formagao 

e capacitagao profissional na realidade moderna em que se vive, nao pode mais 

ficar adstrita a tradicional educagao presencial/formal, devendo ser dado abrigo aos 

projetos de aprendizagem a distancia para a aquisigao de conhecimento, 

nao ha duvidas quanta a eficacia e pertinemcia de projetos de educa<;ao a 
distancia neste campo fundamental da existemcia social. Ao contrario, e 
justamente por este carr;inho que a educa<;ao a distancia come<;ou a trilhar 
seu desenvolvimento. Tanto 'em nivel da forma<;ao profissional basica 
quanta em niveis universitarios, a educa<;ao a distancia tern demonstrado 
ser uma modalidade com grandes potencialidades, ainda mais por ser um 
meio de educa9ao de massa. (NUNES, 1993-1994). 

Ainda descreve que devido as novas tecnologias de informatica e 

telecomunicagoes, avangos surpreendentes foram realizados nos processos de 

capacitagao, os quais possibilitaram procedimentos que oportunizam treinamentos 

autonomos e independentes apenas com ajuda de um computador, assim como 

treinamentos a distancia. "Caso not6rio sao OS procedimentos adotados pelas 
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grandes companhias aereas e setores. das Forc;as Armadas, com a utiliza<;ao de 

simuladores e bancos de dados interativos." (NUNES, 1993-1994). 

Logo, a democratiza<;ao do ensino, por meio da modalidade a distancia, 

tambem deve recair sabre os profissionais da Policia Militar do Parana, servindo 

como uma arma eficaz e eficiente na aquisi<;ao do conhecimento, tendo a 

possibilidade de utiliza<;ao na prepara<;ao do policial para as atividades de rua, 

visualizando, deste modo, um policial mais preparado, em um tempo menor e com 

qualidade. Esse tambem e o fundamento do Projeto EaD da Secretaria Nacional de 

Seguran<;a Publica: 

0 Projeto EAD SENASP/ANP destina-se a contribuir com a formagao e a 
capacitagao continuada, humana e profissional, das pessoas envolvidas na 
implementagao das Politicas Publicas de Seguranga nas esferas federal, 
estadual e municipal de todo o pais. 
Em um primeiro momenta o projeto foi estruturado para atender as 
instituigoes participantes e construtoras do processo de integragao, a Policia 
Militar, a Policia C;yil, a Policia Tecnica, o Corpo de Bombeiros, Guarda 
Municipal, Policia Federal e Policia Rodoviaria Federal. 
0 projeto e uma inm:agao na ~olitica de formagao dos operadores de 
seguranga publica. E um projeto e bastante complexo e dificil de 
implementar. (BRASIL, 2007, p. 17}. 

Todavia, apenas a implementa<;ao nao e algo suficiente, o projeto deveria 

ser desenvolvido e fiscalizado pelos 6rgaos federais e estaduais, para que realmente 

seu funcionamento alcan<;asse a sua finalidade de formar e capacitar policiais para a 

nova realidade politica/social. 

EaD mostra-se como um ambiente prop1c1o para esses jovens que ja 
nasceram conectados, bem como para aqueles que procuram ter um novo 
perfil profissional e pessoal. 0 aprendiz pode mapear seus caminhos 
atraves das constahtes rnudangas no panorama do conhecimento atraves 
do resultado orientado, do aprendizado auto-regulado, em que o prop6sito e 
negociado e mu!tiplas perspectivas sao encorajadas. (KALATZIS; BELHOT, 
2008, p. 08). 

Ja na decada de 90 Nunes (1993-1994) comentava sabre a nova 

modalidade de ensino, descrevia que os servi<;os publicos ja necessitam de um 
''· 

metoda de aprendizagem que fornecesse forma<;ao e atualiza<;ao profissional em 

"quantidade e com caracteristicas de dispersao geografica" exigindo assim "a 

implanta<;ao de sistemas adaptados de educa<;ao a distancia que atendam aos 

reclamos da popula<;ao por melhores e mais ageis servi<;os publicos de qualidade." 

(NUNES, 1993-1994). 
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A introduc;ao cada vez maior de elernentos tecnol6gicos e cientificos nos 
mais variados campos da ac;ao humana, incluindo-se o servic;o publico, 
exige a atualizac;ao de procedimentos de trabalho em velocidade que o 
ensino formal nao consegue acompanhar. (NUNES, 1993-1994). 

A aprendizagem a distancia, pela rede, mundial de computadores, e a ideia 

mais valiosa e eficaz de conseguir alcangar progresses e acabar com a 

desigualdade do ensino nas instituigoes publicas, pois o conhecimento pode chegar 

nas mais longlnquas cidades do interior do Parana, que necessitam tambem como 

as grandes capitais, de seguranga publica. 

Os recursos tecnol6gicos disponfveis possibilitam ambientes de ensino 
virtuais agradaveis que favorecem a troca de ideias, o compartilhamento de 
experiencias, a inclusao de biblioteca, uso do bate-papo (chat), permuta de 
mensagens eletronicas e realizac;ao de f6runs (conferencia). Nesta vertente, 
cabe ressaltar que a aprendizagem on-line deve enfatizar a interac;ao, 
cooperac;ao (colaborac;ao) e a construc;ao do conhecimento, ou seja, o 
discente passa a ser individuo ativo na edificac;ao do seu saber e do grupo 
ao qual pertence. (ARAUJO, 2011 ). 

Tendo em vista essas dificuldades sejarri elas de distancias ou tempo, 

apenas a tecnologia podera facilitar e resolver tais conflitos. Desta forma, de urn 

modo geral, o ensino a distancia s~ torna a ferramenta numero urn no combate aos 

problemas citados, sendo que ela abrange 

formas de estudo nas quais as ac;oes dos estudantes e as ac;oes dos 
professores ocorrem de forma assfncrona, objetivando minimizar custos, 
superar problemas de escala, possibilitar o acesso a educac;ao a pessoas 
que residem distante do provedor de ensino ou que, por outro motivo, nao 
possam frequentar uma escola e, tambem, pessoas interessadas em 
metodologias de aprendizagem sintonizadas com as novas exigencias 
corporativas (SARTORI, 2002). 

Logo, deve-se destacar o . entendimento de Vieira (2006, p. 15), o qual 

argumenta que a formagao intelectual_ de urn agente ligado a determinada trabalho 

que envolve toda uma especializagao, como e a seguranga publica, sera sempre o 

fruto do correto processamento de informagoes, sendo que o "domlnio do 

conhecimento e da informagao e· uma das caracterfsticas mais marcantes da 

sociedade p6s-moderna." (VIEIRA, 2006, p. 15). 

Nesse enfoque, a educagao a d;stancia · mostra-se urn instrumento habil a 

minimizar os problemas na complementagao ao curso de formagao dos policiais 

militares, na busca de urn permanente e continuo aperfeigoamento, para que s6 

desta forma as deficiencias temporais e geograficas sejam superados na instituigao 
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da Polfcia Militar do Parana, podendo ser produzida uma padroniza<;ao que alcance 

todo o efetivo do Estado. 
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4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho, foi utilizado o metoda de pesquisa 

bibliografica sabre a origem e evolu<;ao hist6rica das ferramentas de ensino a 

distancia utilizada, tanto dentro como fora da organiza<;ao, da legisla<;ao e diretrizes 

que embasam o objeto trabalhado. 

Tais instrumentos foram direcionados a dar uma visao sabre as 

possibilidades de utiliza<;ao dessas ferramentas na Polfcia Militar do Parana, a fim 

de que se clarifiquem as dificuldades e op011unidades da Corpora<;ao para a 

manuten<;ao de uma politica de ensino capaz de acompanhar a evolu<;ao cada vez 

mais rapida, seja quanta a evolu<;ao das ferramentas, quanta as constantes 

mudan<;as de tecnicas e taticas utilizadas pelos integrantes da Polfcia Militar, os 

quais devem estar sempre atualizados, bern como sabre o modelo mais adequado 

as necessidades da Corpora<;ao. 

Finalmente, foram analisados os beneficios para a Corpora<;ao com o 

redirecionamento da politica de ensino, voltados a utiliza<;ao do Ensino a Distancia 

como forma de capacita<;ao continuada. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

Com o decorrer dos tempos, a sociedade se viu provocada por um sistema 

global que a fez reagir e se inserir no momenta em que vive. 0 mundo esta 

multidisciplinar, as informagoes a serem filtradas e assimiladas sao de proporgoes 

gigantescas, a tecnologia tomou conta de tudo, os seres humanos alteraram seus 

conceitos, nova linguagem e novas int~rpretagoes se manifestam todos os dias, 

principios sociais e eticos transpassaram barreiras e estao sendo clamados pela 

comunidade. Dentre outros, esses sao fundamentos da nova roupagem do mundo 

atual. 

Esta nova realidade requer uma continua e permanente atualizagao e 

aperfeigoamento, resumidos em conhBcimento, de todos os individuos que nela 

convivem, s6 assim se conseguira trilhar o caminho do desenvolvimento. De outra 

forma, desatualizados, com falta de capacitagao, nao serao absorvidos pela atual 

conjuntura moderna. 

Desta forma, o conhecimento e a chave para que haja o acompanhamento 

desse desenvolvimento desenfreado, atualizagoes e aperfeigoamentos sao 

premissas basilares que nao podem faltar a qualquer profissional hoje, seja qual for 

a sua area de atuagao, em especial da seguranga publica. 

Logo, os Policiais Militares do Parana devem desenvolver a manutengao 

permanente dos conhecimentos adquiridos quando dos cursos de formagao, 

transformando a aquisigao do conhecimento em um continuo caminho a percorrer ao 

Iongo de sua vida profissional. 

Todavia, essa conservagao do conhecimento enfrenta algumas barreiras na 

Policia Militar do Parana. Devido ao sistema centralizado de ensino, alguns policiais 

vern sendo prejudicado ao Iongo do tempo. A :!ocalizagao geografica faz com que o 

efetivo tenha que se mobilizar em escalas para que s6 assim ocorra o 

deslocamento, quando possivel, de parte do efetivo aos centros de ensino. lsso 

resulta em tempo despendido, custos com o proprio deslocamento e hospedagem, 

obstaculizando a aquisigao continua de conhecimento, seja na forma de atualizagao 

ou aperfeigoamento. 

Entretanto, novas tecnologias foram criadas, ferramentas visando manter a 

capacitagao continuada de forma a reduzir custos, transpor barreiras de 
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tempo/espac;o e padronizando o ensino, estao ins13ridas no novo contexto. Assim e a 

nova ferramenta tecnol6gica do ensino a aistan~ba. 

0 ensino a distancia e a nova ferramenta que a Polfcia Militar do Parana 

podera utilizar para conseguir acompanhar todas essas exigencias da sociedade, 

visando manter a capacitac;ao de seus efetivos sem ocorrer o deslocamento em 

massa para os grandes centros, podendo atender a todas as localidades seja qual 

for a regiao, obtendo reduc;ao de custos e a possfvel padronizac;ao do ensino, assim 

o democratizando a todos os policiais militares sem distinc;ao de hierarquia e local 

em que trabalhem. 

Por meio desse novo processo de capacitac;ao continuada, policiais militares 

que detem um nivel de conhecimento adquirido em sua formac;ao dentro e fora da 

instituic;ao, considerados como referenda em determinado assunto poderao ser 

melhor utilizados e democratizado esse conhecimento a toda a instituic;ao. 

Atualmente esse conhecimento fica restrito as limitac;oes geograficas de atuac;ao e 

as limitac;oes orc;amentarias do Estado que nao· dispoe de recursos para mobilizar 

todo o efetivo para reciclagem. 

Assim, conclui-se que as novas tecnologias estao a disposic;ao de todos, e 

nao seria diferente com a instituic;ao da Polfcia Militar do Parana. Logo, o ensino a 

distancia esta a disposic;ao da instituic;ao como forma de manutenc;ao continua de 

um ensino padronizado, ou seja, da formac;ao permanente do efetivo, trabalhando 

em paralelo com a forma presencia! e acertada do curso de formac;ao inicial dos 

novos policiais. 

Uma contribuic;ao que e o ensino a. distancia pode dar a instituic;ao, alem e 

claro do ja exposto, seria, e considero como a principal, melhorar a padronizac;ao do 

ensino e da instruc;ao. lsto se daria por termos maior numero de materiais escritos 

ou em videos sobre as diversas disciplinas, concentrados em um local ao acesso de 

todos os policiais militares, inclusive de outros instrutores que poderao dar tambem 

sua contribuic;ao. Assim, a formac;ao se tornaria mais uniforme, nao s6 na disciplina 

como ja acontece, mas principalmente no conteudo. 

Uma proposta de modelo a ser aplicada na instituic;ao como forma de 

laborat6rio, seria o que ja existe no. 4° Grupamento de Bombeiros de Cascavel 

visando principalmente a especializac;ao do policial militar, no entanto, alem dos 

cursos em ciclos de estudo similares aos utilizados pela SENASP, onde o aluno 

estuda sozinho, independente, para a manutenc;ao da instruc;ao fundamental 
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considero viavel urn projeto em que as disciplinas sejam ministradas a distancia sob 

a supervisao de urn monitor, exemplificando no caso de urn destacamento seria do 

sargento que ap6s uma instrugao basica para utilizagao da ferramenta possa 

acompanhar seu efetivo e direcionar ~s duvidas para o instrutor/tutor. 

Para as instrugoes fundamentais acompanhadas de urn monitor, ha de ser 

constado no Plano Anual de lnstrugao, sendo que deve existir urn meio de cobranga 

de resultados atraves de uma breve ava!iagao para que haja acompanhamento da 

evolugao individual de cada policial militar 

Quanta a estrutura para o funcionamento do ensino a distancia, nos grandes 

centros nao existe essa preocupagao, porem em cidades pequenas os 

destacamentos nao possuem uma estrutura para que os policiais possam se reunir 

para receber a instrugao, o que pode ser solucionado com urn convenio com a 

Secretaria de Estado da Educagao para utilizagao das salas do Parana Digital, 

disponivel em todos os Colegios Estaduais. 

Para que seja viabilizada essa proposta, ha de se reavaliar os valores pagos 

aos instrutores que venham ··a elaborar essas disciplinas, tendo em vista que uma 

aula no ensino a distancia e mais trabalhosa que .no ensino convencional. Deve-se 

criar a figura do instrutor/tutor responsavel par acompanhar as atividades dos 

alunos, intervindo positivamente para que melhore seu desempenho, dirimir duvidas 

da disciplina, mediar chats, f6runs de discussao e aplicar provas presenciais nos 

cursos. 

Outro ponto importante que deve ser discutido e a motivagao para o policial 

militar participar dos cursos disponibilizados, principalmente aqueles disponibilizados 

em ciclos de estudos, onde o aluno devera ser mais autodidata, necessitando de 

maior disciplina e forga de vontade para estudar, devendo par isso ser 

recompensado, seja atraves de um diploma de formagao num primeiro momenta, 

seja validando esses cursos como pre-requisitos para ascensao na carreira. 

Considera-se que e viavel trabalhar o ensino a distancia na instrugao de 

manutengao e em ciclos de estudos simultaneamente, sendo que cada modelo de 

instrugao visa atender uma necessidade, no entanto qualquer proposta deve ser 

discutida com o publico interno, representados pelos Comandantes de Unidades e 

lnstrutores, para que se consiga o maximo de. consenso sabre o assunto, pais urn 

policial militar melhor preparado e de interesse nao s6 da instituigao, como de toda a 

sociedade. 



62 

REFERENCIAS 

ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Tecnologia e educac;ao a distancia: 
Abordagens e Contribui96es dos Ambientes Digitais e lnterativos de Aprendizagem. 
Associa9ao Nacional de P6s-Gradua9ao e Pesquisa em Educa9ao. 26a reuniao 
anual, out. 2003. Disponivel em: 
<www.anped .org.br/reunioes/26/trabalhos/mariaelizabethalmeida.rtf> Acesso em: 01 
abr. 2011. 

ARANTES, Valeria de Cassia; SOUZA, Regina Marcia Brolesi de. Educa9ao formal e 
continuada como estrategia de desenvoivimento de pessoas na Escola do Governo 
do Parana. In: BROTTI, Maria Gorete; SOUZA, Regina Marcia Brolesi de. (orgs). 
Escola de Governo do Parana: Trajet6ria e Praticas lnovadoras. Curitiba, Parana: 
lmprensa Oficial do Estado do Parana. 2010. Disponivel em: 
<www.repositorio.seap.pr.gov.br/arquivos/File/iivro_escola_de_governo.pdf> Acesso 
em: 19 jul. 2011. 

ARETIO, Lorenzo Garcia. Educaci6n a distancia hoy. UNED. Educaci6n a 
distancia. Madrid, 1995. 

BASEGGIO, Karina Roberta; MUNIZ, Eray Proen9a. Autonomia do aluno de EaD 
no processo de ensino e de aprendizagem. Disponivel em: 
<http://www.ppgte.ct.utfpr.edu.br/revistas/tecsoc/rev08/05_ensino_distancia.pdf> 
Acesso em: 13 jul. 2011. ·· 

BELLONI, Maria Luiza. Educa9ao a distancia mais aprendizagem aberta; In: 
Associac;ao nacional de p6s gradua~ao e pesquisa em educac;ao, n. 21,1998, 
Caxambu. 

BITTNER, Egan. Aspectos do Trabalho Policial. Sao Paulo: USP, 2003. 
i~' ' 

BONATTO, S. J.; MARCHETTI, R.; NOVACH, J. 0.; SOUZA, V. Uma Proposta Para 
lmplanta9ao de urn Sistema de lnstru9ao a Distancia na PMPR. In: PEIXE, B. C. S .. ; 
HILGEMBERG, C. M. de A. T.; MELATTI; G. A.; BERTOLINI, G. R. F.; MACHADO, 
H. P. V. (Orgs.). Gestao de Politicas Publicas no Parana: Coletanea de Estudos. 
Vol. 1. Curitiba: Progressiva, 2008. 

BRASIL. Decreta Federal n° 88.777, de 30 de setembro de 1983. Aprova o 
Regulamento para as Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (R200). 
Diario Oficial da Uniao, Brasilia, DF, 04 outubro 1983. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivii_03/decreto/D88777.htm> Acesso em: 24 abr. 
2011. 

BRASIL. Decreta n. 5.622 de 19 de dezembro de 2005. Regulamenta o art. 80 da 
Lei no 9.394, de 20 de dezembro .de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educa9ao nacional. Diario Oficial da Uniao, Brasilia, DF, 20 dezembro 2005. 
Disponivel em: < " - http://www.pranalto.gov.br/ccivii_03/_Ato2004-
2006/2005/Decreto/D5622.htm#art37> Acesso em: 1 abr. 2011. 



63 

BRASIL, Ministerio da Educagao. PARECER CNE/CES N°: 261/2007. Reexame do 
Parecer CNE/CES n° 67/2007, que trata do credenciamento especial, nos termos do 
art. 6° da Resolugao CNE/CES n° 1/2001, da Academia Nacional de Policia, para a 
oferta de cursos de p6s-graduagao Jato sensu a distancia. In: Conselho Nacional 
da Educac;ao. Disponivel em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/pces261_07.pdf> Acesso em: 17 jul. 
2011. 

BRASIL, Ministerio da Justiga. Ensino a distancia. In: Secretaria Nacional de 
Seguranc;a Publica: Formagao e Capacitagao. Disponivel em: 
<http:/ /portal. mj .gov. br/data/Pages/MJE9CFF8141TEMI DD9B26EB2E3CD49B79COF 
613598BB5209PTBRIE.htm> Acesso em: 11 jul. 2011. 

BRASIL, Ministerio da Justiga. Matriz Curricular Nacional. Para agoes formativas 
dos profissionais da area de Seguranga Publica. Versao Modificada e Ampliada, 
Brasilia: SENASP, 2008, Disponivel em: 
<http://www. mj .gov. br/data/Pages/MJE9CFF8141TEMID414D534CB317 480A9995C6 
D049ED9190PTBRIE.htm> Acesso em: 14 jul. 2011. 

BRASIL, Ministerio da Justiga. Portaria n° 1.821, de 13 de outubro de 2006. In: 
Secretaria Nacional de Seguranc;a Publica. Disponivel em: 
<http://portal. mj .gov. br/services/DocumentManagement!FileDownload. EZTSvc.asp? 
Document! D={EE564E70-FF04-45E7 -A32A-
D4879D5166E9}&Servicel nstU I D={B78EA6CB-3FB8-4814-AEF6-31787003C7 45}> 
Acesso em: 12 jul. 2011. 

BRASIL, Secretaria Nacional de Seguranga Publica (SENASP). Vade Mecum da 
Seguranc;a Publica. Coor. ARAGON, Alexandre Augusto; Org/rev. Almeida, Leia. 
Brasilia: Secreta ria Nacional de Seguranga Publica, 2010. Disponivel em: 
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={F1 E28AF7-7BB3-4764-9CD5-
3E6CF1779086}> Acesso em: 21 maio 2011. 

BRODEUR, Jean-Paul. Como recophecer urn born policiamento. Sao Paulo: 
Editora USP, 2002. 

CAMPOS, Fernanda C. A.; COSTA, Rosa M.' E.; SANTOS, Neide. Fundamentos da 
educac;ao a distancia, midias e ambientes virtuais. Juiz de Fora: Editar, 2007. 

:~ 

CAMPOS, Fernanda Claudia Alves. Formagao de Professores a Distancia: 
Construindo Projetos de Qualidade. In: Formac;ao de professores e politicas 
educacionais na America Latina e Caribe. Revista Educagao em Foco. Vol 12, n. 
2. Juiz de Fora: Faculdade de Educagao da UFJF. Set. 2007- fev. 2008. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. 0 Iugar no/do mundo. Sao Paulo: Hucitec, 1996. 

CASCAVEL, Corpo de Bombeiros de. Tutorial de acesso ao sistema EaD. 4° 
Grupamento de Bombeiros. · Cascavel, Parana: 2010. Disponivel em: 
<http://www.bombeiroscascavel.com.br/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=tru 
e&id=685> Acesso em: 20 jul. 2011. 



64 

CHIAVENATO, ldalberto. Recursos humanos, Sao Paulo: Atlas, 1998. 

CRUZ, Dulce Marcia. 0 professor midiatico: a formac;ao docente para a educac;ao 
a distancia no ambiente virtual da videoconferencia. 229 f. Tese (Doutorado em 
Engenharia de Produc;ao). Universidade Federal de Santa Catarina. Florian6polis: 
EFSC, 2001. 

DRUCKER, Peter Ferdinand. 0 advento da nova organiza~ao. Dialogo, Rio de 
Janeiro: 1988 

FAZENDA, Ministerio da. ATO PORTARIA N° 48. 23 de janeiro de 2004. Dispoe 
sobre o Centro de Treinamento Virtual SIAFI. Disponivel em: 
<http://www. tesouro.fazenda.gov .br/siafi/download/ato _porta ria_ 48.pdf> Aces so em: 
01 abr. 2011. 

FERRES, Joan. Video e Educa~ao. 2. ed., Porto Alegre: Artes Medicas, 1996; 

FORTUNATO, E.; RUSCHEINSKY, A. 0 ordenamento do espac;o urbano e as 
politicas s6cio-ambientais. Revista e~etronica do mestrado em educa~ao 
ambiental. FURG: Rio Grande. v. 11, p. 35-40, jul./dez. 2003. Disponivel em: 
<www.fisica.furg.br/mea/remea/vol11/artv11 n4.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2011. 

FORTUNE, Tom Stewart. Brain power: How intellectual Capital Is Becoming 
America's Most Valuable Asset. 1991. Disponivel em: 
<http://www.sveiby.com/articles/lntellectuaiCapital.html > Acesso em: 1 abr. 2011. 

GOLDSTEIN, Herman. Policiando uma sociedade livre. Sao Paulo: USP, 2003. 

IGPM. Manual basico de policiamento ostensivo. Curitiba: 1988. 

I NED, lnstituto Nacional de Educac;ao. a Distancia. 0 que e EAD. Disponivel em: 
<http://www.institutonacional.com.br/> Acesso em: 16 jul. 2011. 

KALATZIS, Adriana Casale; BELHOT, Renato Vairo. Estilos de aprendizagem e 
educac;ao a distancia: perspe,9tivas e cont~ibuic;oes. In: SIMPOSIO DE 
ENGEN HARIA DE PRODUCAO, '6-8 nov. 2008, Bauru. Anais do XIII SIMPEP. Sao 
Paulo: UNESP, .. 2006. Disponivel em: 
<http://www.simpep.feb.unesp.br/anais/qnais_13/grtigos/600.pdf> Acesso em: 11 jul. 
2011. . ·; 

LEAL, D.; AMARAL, L. Do ensino em sala ao e-Learning. Universidade do Minho, 
Braga, Portugal, 2004. Disponivel em: 
<http://www.campusvirtual.uminho.pt/uploads/celda_av04.pdf> Acesso em: 24 abr. 
2011. 

LEVY, P. Formas de constru~ao do conhecimento. Rio de Janeiro: Atlas, 2000. 

LIMA, Jamile de Moura; SILVA, Claudia Virginia A. Prazim da; PAIVA, Clotilde 
Miranda de. Autonomia em educac;ao a distancia: Relatos a partir da pratica de 
tutoria na disciplina fundamentos psicol6gicos da educac;ao em dois cursos de 



65 

licenciatura da UFPBVIRTUAL. In: Congresso lnternacional ABED de Educac;ao a 
Distancia. ago. -set. 2010. Foz do !guagu. 16° CIAED. Parana, 2010. Disponivel 
em: <http://www.abed.org.br/congress()201 0/trabalhos.asp> Acesso em: 15 jul. 
2011. 

LOPES, A. Treinamento aplicado as organizac;oes. Rio de Janeiro: Atlas, 1978. 

MANOEL, E. de 0. Policiamentos ostensivos com enfase no processo 
motorizado. Curitiba: Optagraf, 2004. 

MARCANTE, Rafael. Bombeiros sao capacitados por meio de Educagao a 
Distancia. In: Gazeta do Parana: CGN Noticias. Cascavel 21 Maio 2011. Disponivel 
em:<http://www.bombeiroscascavel.com.br/modules/news/article.php?storyid=400> 
Acesso em: 20 jul. 2011. 

MAROTO, Maria Lutgarda Mata. Educac;ao a distancia: aspectos conceituais. 
CEAD, vol. 2, n. 8, jul/set 1995. Rio de Janeiro: SENAI. 

MARTINS, 0. B.; POLAK, Y. N. de S. Educagao a Distancia na UFPR: novos 
cenarios e novos caminhos. Curitiba: UFPR, 2001. 

MOORE, Michael; KEARSLEY, Greg:·educac;ao a distancia: uma visao integrada. 
Sao Paulo: Thompson Learning, 2007. ' 

MORAN, Jose Manuel. Propostas para _melhorar nossa educagao a distancia. In: 
Educac;ao humanista inovadbra. · 2010. Disponivel em: 
<http://www.eca.usp.br/prof/moran/propostasead.htm> Acesso em: 21 jul. 2011. 

MULLER, Claudia Cristina. Multiplas midias_ na formagao e desenvolvimento dos 
servidores publicos: Do diagn6stico ao programa de capacitagao para a educagao a 
distancia. In: BROTTI, Maria Gorete; SOUZA, Regina Marcia Brolesi de. (orgs). 
Escola de Governo do Parana: Trajet6ria e Praticas lnovadoras. Curitiba, Parana: 
lmprensa Oficial do Estado do Parana. 2010. Disponivel em: 
<www.repositorio.seap.pr.gov.br/arquivos/File/livro_escola_de_governo.pdf> Acesso 
em: 19 jul. 2011. 

NUNES, lvonio Barros. Nogoes de educagao a distancia. In: Revista Educac;ao a 
Distancia. Brasilia, Institute Nacional de Educagao a Distancia, n. 4/5, 1993-1994. 
Disponivel em: <http://www.rau-tu.unicamp.br/nou
rau/ead/documentl?down=3&tid=11 >. Acesso em: 17 jul. 2011. 

OLIVEIRA, E.G. Educac;ao a distancia na transic;ao paradigmatica. Campinas 
Sao Paulo: Papirus, 2003. 

PALHARES, Roberto. A Educagao a .Distancia, uma antiga, ilustre e ainda 
desconhecida modalidade de educagao. In: Anuario brasileiro estatistico de 
educac;ao aberta e a distancia - 2005. (Coor) Sanchez, Fabio. 1. ed. Sao Paulo: 
Institute Monitor, 2005. Disponivel em: 
<http://www.abraead.com.br/anuario/anuariq2005.pdf> Acesso em: 16 jul. 2011. 



66 

PARANA. Lei Estadual 16575 - 28 de Setembro de 2010. Disponivel em: 
<http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=5 
6275&codltemAto=436755#436755> Acesso em: 16 jul. 2011. 

PARANA, Policia Militar do. Diretriz 004/2000- Diietriz de Planejamento e Emprego 
da PMPR. 3.a Sec;ao, Curitiba, 2000. 

PARANA, Policia Militar do. Diretriz 007/2003_ Diretriz Anual de lnstruc;ao da PMPR. 
3.a Sec;ao EM: Curitiba, 2003. 

PARANA, Policia Militar do. Portaria do CG 236/2008. Portaria de Ensino da PMPR. 
Diretoria de Ensino: Curitiba, 2008. 

PINTO, Joao Batista Moreira. Politicas de forma~ao dos operadores de 
seguran~a publica e justi~a criminal. Belo Horizonte, Dez. 2005. Disponivel em: 
<http:/ /portal. mj .gov. br/services/DocumentManagement/FileDownload. EZTSvc.asp? 
Documentl0={1 F8928E3-184C-44A2-BCA3-
7EFE071AD64A}&ServicelnstUID={B78EA6CB-3FB8-4814-AEF6-31787003C745}> 
Acesso em: 21 jul. 2011. 

RAMOS, Araceli Sebastian. Las funclones docentes del professor de Ia UNED: 
programaci6n y evaluacion-. Madric;J: ICE UNED, 1990. 

SA, Ricardo Antunes de. Educa~ao a distancia: estudo explorat6rio e analitico de 
curso de graduac;ao na area de forma·gao de professores. 422 f. Tese (Doutorado em 
Educac;ao) - Faculdade de Educac;ao, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas, 2007. Disponivel em: 
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=vtls000416443> Acesso 
em: 15 jul.2011. 

SANTOS, Gilberto Lacerda. Meios e materiais para educa~ao a distancia. 
Brasilia: UNB, 2001. · 

SANTOS, Gilberto Lacerda. Tecnologias para educa~ao a distancia. Brasilia: 
UNB, 2003. 

SANTOS, Valter Joaquim. Evasao no ensino a distancia: formac;ao continuada dos 
agentes de seguranc;a publica. Caceres - Mato Grosso: Unemat, 2007. 

SARTORI, Ademilde Silveira. Educac;ao a Distancia: novas praticas pedag6gicas e 
as tecnologias da informac;ao e da comunicac;ao. In: Revista do programa de p6s
gradua~ao em educa~ao · da universidade do Estado de Santa Catarina -
UDESC. Vol 3, n. 2, 2002. Disponivel em: 
<http://www.periodicos.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1192/1 007> Acesso 
em: 17 jul. 2011. 

SEBASTIAN RAMOS, Araceli. Las funciones docentes del profesor de Ia UNED: 
programaci6n y evaluaci6n. Madrid: ICE/UNED, 1990. 



67 

SOUSA, M. de F. G. de.; NUNES, I. B. Fundamentos da educa~ao a distancia. 
Brasilia: Universidade de Brasilia, 2000. 

VIEIRA, Eleonora Milano Falcao. Fluxo informacional como processo a 
constru~ao de modelo de avalia~ao para implanta~ao de cursos em educa~ao 
a distancia. 184 f. Tese (Doutorado em Engenharia e Gestao do Conhecimento). 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florian6polis, 2006. Disponivel em: 
<http:/ /btd .egc. ufsc.br/wp-contentluploads/201 0/06/Eieonora-Falcao. pdf> Acesso 
em: 15 jul.2011. 


