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RESUMO

A presente pesquisa de doutoramento teve por base inquietações originadas no contexto do debate da necessidade de superação do paradigma 
repressivo na atividade policial e afirmação do paradigma preventivo/educativo, suscitando questões ligadas ao ensino policial nas Escolas de 
Formação Policial. Partindo da premissa de que o atual cenário da (in) segurança pública denota a imprescindível necessidade de promover 
estudos e pesquisas em torno dessa temática, a afirmação de um novo paradigma para segurança pública vai incidir diretamente na política de 
formação policial, na qualidade de profissional de segurança pública, com corpo de conhecimento definido para exercer sua função social, 
implicando uma transformação que vai desembocar no seu formador, tido como docente no ensino policial. Partiu-se do pressuposto deste novo 
paradigma e o surgimento das políticas nacionais para ações formativas dos profissionais de segurança pública desencadearam um deslocamento 
da instrução militar para ensino policial e passou a requerer um corpo de conhecimentos específicos para dar conta da formação policial, 
proporcionando reconfigurações na sua profissionalidade docente dos formadores a partir das quais passaram a mobilizar saberes específicos da 
docência para o exercício de sua ação formativa no ensino policial. Surgiu, assim, a questão norteadora do estudo: no contexto do deslocamento 
da instrução militar para o ensino policial, na afirmação do paradigma preventivo e educativo presente nas políticas de segurança pública, que 
saberes vêm sendo mobilizados por formadores da ACIDES em termos de aproximações com a função docente? No caso, o referido estudo ao 
evidenciar que o deslocamento da instrução militar para ensino policial implicou no reconhecimento de um corpo de conhecimento para exercer 
a função de ensinar, fez-nos crer no pressuposto de que tal deslocamento implicou na mobilização de saberes característicos dos denominados 
saberes docentes (Shulman, 1987; Gauthier et al., 1998; Tardif, 2002; Freire; 1996; Pimenta, 2002; Cunha, 2004). Desta forma, o objetivo 
proposto para pesquisa foi caracterizar saberes mobilizados pelo formador na sua prática de atividade de ensino policial diante do movimento de 
reconfiguração da profissionalidade docente dos formadores e perspectivado pela afirmação do paradigma preventivo/educativo. Buscando 
atender esse objetivo, que exige uma forma mais aprofundada, utilizou-se da abordagem de natureza qualitativa tendo como espaço da pesquisa 
o Campus de Ensino Mata da Academia Integrada de Defesa Social e como sujeitos os docentes designados para atuar na formação dos Oficiais da 
Polícia Militar de Pernambuco nos anos de 2015 e 2016. Utilizou-se de dois instrumentos de pesquisa – a observação e as entrevistas –
totalizando 120h/a de observação e 08 docentes entrevistados. Os dados estão sendo categorizados e organizados, inicialmente, em quatro eixos 
principais: influência na reconfiguração da profissionalidade do formador, saberes mobilizados na prática do ensino policial na relação com os 
saberes docentes; formas de construção dos saberes mobilizados pelos formadores dos profissionais de segurança pública; e, limites e 
possibilidade no trabalho do formador no exercício da função de ensinar. Os resultados preliminares denotam ainda a presença de elementos 
estruturantes da figura do instrutor, embora caminhe para uma (re)configuração na direção do status docente em termos do reconhecimento de 
um corpo de conhecimento complexo e dinâmico que exige o domínio de saberes próprios daquele que exerce a função de ensinar, evidenciado 
nas ações dos docentes no âmbito de suas aulas. Por fim, o estudo já aponta novos caminhos no enfrentamento aos desafios postos à segurança 
pública, com intuito de transformar a polícia, tida como repressiva, numa preventiva com viés educativo, sem perder de foco o seu maior objetivo 
institucional: a paz social e o bem-estar dos indivíduos na nossa sociedade.
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