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RESUMO
A educação corporativa demonstra a junção das práticas que são estruturadas
pela organização com foco no fomento de uma contínua educação, a evolução
da qualidade do profissional e consequentemente da instituição. Apresenta-se
como forte alternativa para que a segurança pública proporcione uma gestão
de qualidade, com forte impacto na promoção técnico-profissional e intelectual
dos servidores e na eficiência dos seus serviços prestados a sociedade. O
presente artigo objetiva evidenciar o incremento das tecnologias digitais na
educação corporativa da Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança
Pública da Bahia para permanência da formação continuada no referido órgão,
desde a pandemia do COVID-19. Para tanto, estabelece o Estudo de Caso
como método para o alcance dos objetivos propostos, apresentando a criação
de um laboratório de transmissão e gravação de aulas online e reestruturação
dos cursos para modalidade virtual. Nesta perspectiva, este texto relata a
experiência do primeiro curso “Prevenção de ilícitos na Administração Pública”,
totalmente online, que serviu de base para as ações de capacitação até os dias
atuais, identificando características da educação corporativa como elemento
intercessor para promover mudança da cultura organizacional, do modelo
correcional repressivo para um modelo focado na identificação das causas e
prevenção dos desvios de condutas funcionais.
Palavras chave: Educação Corporativa; Capacitação Continuada; Segurança
Pública; Corregedoria-Geral; Tecnologias Digitais.
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CONTINUOUS TRAINING

ABSTRACT
Corporate education demonstrates the combination of practices that are
structured by the organization with a focus on promoting continuous education,
the evolution of the quality of the professional and consequently of the
institution. It presents itself as a strong alternative for public security to provide
quality management, with a strong impact on the technical-professional and
intellectual promotion of civil servants and on the efficiency of their services to
society.This article aimed to highlight the integration of digital technologies in
the Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública da Bahia’s
corporate education as a sine qua non condition for continuing education in
that place, since the COVID-19 pandemic. Therefore, it establishes the Case
Study as a method to reach the proposed objectives, presenting the creation of
a laboratory for transmission and recording online classes and courses’
restructuring for virtual modality. In this perspective, this text reports the
experience of the first course “Prevention of Illicits in Public Administration”,
totally online, which served as the basis for training actions until the present
day, identifying characteristics of corporate education as an intercessor
element to promote cultural organizational change, from the repressive
correctional model to a model focused on identifying the causes and
preventing functional misconduct.
Keywords: Corporate Education. Continuing Education. Public Security.
Corregedoria-Geral. Information Technology.
Artigo Recebido em 30/06/2022 e Aceito em 01/09/2022
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1. INTRODUÇÃO
A Corregedoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia
assessora o Secretário da Segurança Pública no acompanhamento, no
controle e na avaliação das condutas funcionais dos servidores de todos os
órgãos integrantes da Secretaria de Segurança Pública (SSP), como
Superintendências, Diretorias, etc., incluindo o Corpo de Bombeiros Militar,
Polícia Militar, a Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica.
Além da aplicação de vacinas correicionais3, como sindicâncias e
processos administrativos disciplinares, visando escoimar dúvidas e desvios de
condutas por parte dos servidores que compõem o orgânico da Secretaria da
Segurança Pública, a Corregedoria-Geral da SSP (COGER) possui em seu
organograma

quatro

coordenações,

dentre

elas,

a

Coordenação

de

Capacitação Correicional (CCC) que tem como missão precípua envidar
esforços no sentido de prevenir a prática de delitos funcionais, através da
capacitação continuada.
Neste sentido, este artigo visa apresentar a educação corporativa na
Corregedoria-Geral da SSP e a integração das tecnologias digitais nesse
processo durante e após a pandemia do coronavírus, com o fito de
permanência de oferta dos cursos de capacitação continuada no órgão. Além
da criação de um estúdio de transmissão de aula online, mostra-se também
neste trabalho, o curso intitulado “Prevenção de Ilícitos na Administração
Pública”,

reestruturado

metodologicamente

para

a

modalidade

virtual,

fomentando a mudança da cultura organizacional de órgão meramente punitivo
para um modelo focado na prevenção dos desvios de condutas funcionais.
As categorias que sustentam este texto estão baseadas nos
pilares epistemológicos da Educação Corporativa (MANAGÃO, 2003; VALLE,
3

Correição é toda atividade ordinária ou extraordinária voltada para a prevenção ou apuração
de irregularidades administrativas ou funcionais por meio de procedimentos correcionais, os
quais podem se materializar através da investigação preliminar, da inspeção, da sindicância e
outros.
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2015; MEISTER, 1999; FLEURY, 2002; GROHMANN ET AL., 2013; EBOLI,
2016; WELTER & VIEIRA, 2019), Capacitação continuada (LEME, 2006;
MOREIRA, 2017) e Educação online e processos tecnológicos (PROVENZANO
& WALDHELM, 2006; SANTOS, 2006; KENSI, 2015; BECKER, 2019).
A metodologia utilizada está ancorada nos pressupostos no
estudo de caso, que de acordo com Yin (2005), é utilizado como estratégia de
pesquisa em muitas situações, contribuindo com o conhecimento que se tem
dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além
de outros fenômenos relacionados.
Assim, este exórdio textual está dividido em quatro momentos. O
primeiro faz uma discussão sobre educação corporativa, revisitando o conceito
e suas características fundantes. Por conseguinte, é apresentada a
Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública e as diretrizes de
trabalho, desenvolvidas pela coordenação de capacitação correicional. No
terceiro momento, faz-se uma discussão sobre as potencialidades dos
processos tecnológicos na educação corporativa, uso de ambiente virtual de
aprendizagem, e criação de um estúdio de transmissão e gravação de aulas
online. Por fim, relata-se a experiência de reestruturação e execução do curso
“Prevenção de ilícitos na Administração Pública”, apresentando seus principais
resultados.
Portanto, esta foi uma perspectiva de uma proposta ativa aplicada
que exigiu imersão e engajamento dos agentes de segurança pública que
trabalham na Corregedoria-Geral da SSP, uma vez que é necessário fazer uma
leitura sobre as ações correicionais, qualificando-os constantemente, não
apenas ao que consiste à segurança pública, mas também considerando os
valores e princípios que são preconizados pelo órgão: a legalidade, a
humanização, a ética, a moralidade, a imparcialidade, a agilidade, eficiência, a
dignidade, a qualidade e a confiança.
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2. REVISITANDO O CONCEITO DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA
A educação corporativa pode ser entendida como aquela que é
desenvolvida dentro das corporações, com o objetivo de promover a
disseminação de conhecimento no ambiente organizacional para continuarem a
galgar seus patamares e novos horizontes. Valle (2005) afirma que:
A educação corporativa pode ser entendida como um sistema de
aprendizagem com foco nos seus participantes busca desenvolver as
competências técnicas e comportamentais para que todos se
envolvam com as metas e objetivos da organização e tenham o desejo
de aprender mais, de conhecer melhor o ambiente de trabalho e de
suas possibilidades profissionais. Enfim vai tornar possível o
desenvolvimento de uma cultura institucional, com identidade própria,
com valores e tradições, com uma história (VALLE, 2005, p. 10).

Vale ressaltar que se utiliza o termo “educação corporativa” desde a
década de 50, quando a General Eletric4 lançou a Crotonville Hill5,
protagonizando a educação corporativa como caminho do empreendedorismo
e competitividade (MEISTER, 1999). Neste sentido, as mudanças do campo do
mercado, a partir da crise econômica no cenário internacional que ocorrem na
sociedade de tempos em tempos, exigem várias estratégias para contornar as
adversidades no sentido de alinhar economia e educação em prol dos objetivos
da produtividade.
A partir dos anos 80, os setores de recursos humanos se organizaram,
visando, entre outros aspectos, ao treinamento e ao desenvolvimento dos
funcionários em questões pontuais, objetivando adaptá-los às mudanças
técnicas, gerenciais e organizacionais. Esse período ficou também conhecido
como a era do conhecimento, no qual a educação é tida como o um dos
4

A General Electric - GE é uma rede multinacional de Norte Americana que atua nos
segmentos de aviação, sofware, conexões de energia, pesquisa global, assistência médica,
iluminação, petróleo e gás, energia renovável, transportes e capital, serviços financeiros,
dispositivos médicos, ciências da vida, produtos farmacêuticos, indústria automotiva e
indústrias de engenharia. Outras informações no site https://www.ge.com.br
5
Crotonville Hill é a primeira universidade corporativa constituída como centro de treinamento
da General Electric - GE.
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maiores recursos de que se dispõem para enfrentar essa nova estruturação do
mundo.
A Educação Corporativa vem sendo discutida em vários momentos e
com diferenciadas abordagens. Credita-se esse interesse a sua expansão, nos
últimos tempos, tendo como sustentáculo, a chamada sociedade do
conhecimento, “cujo paradigma é a capacidade de transformação [...] do
indivíduo social por meio do conhecimento” (MANAGÃO, 2003, p.9).
As últimas décadas foram marcadas por profundas modificações, e um
novo modelo de organização surgiu pautado na valorização do conhecimento.
A qualificação profissional para atuação no âmbito das organizações, visando
os processos de aprendizagem, capacitação e treinamento passa a ser
aplicado nas organizações do século XXI.
A educação corporativa, por um lado, traz resultados internos
significativos, como melhoria do desempenho dos profissionais, aumento da
satisfação dos colaboradores, maior orgulho das pessoas por integrarem a
organização, aprimoramento dos processos da empresa e formação em maior
quantidade e qualidade de novos líderes. Por outro lado, as consequências
externas são muito sensíveis – aumento na qualidade dos produtos, dos
serviços e do atendimento, bem como melhoria da imagem institucional e maior
atração de talentos (EBOLI, 2016).
Para Fleury (2002), o processo de aprendizagem em uma organização
não envolve só a elaboração de novos mapas cognitivos que possibilitem
compreender melhor o que está ocorrendo em seu ambiente externo e interno,
como também permitem definir novos comportamentos que comprovam a
efetividade do aprendizado. Nesse diapasão, postula ainda que a aquisição do
conhecimento está atrelada as atitudes, pois estas impactam diretamente nos
resultados organizacionais.
A valorização do conhecimento também está incorporada na área de
segurança pública, proporcionando uma articulação coerente com as
competências individuais dos servidores e as organizacionais. Ao longo do
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tempo, a SSP passou por processos de reestruturação, contemplando modelos
de gestão cada vez mais avançados e planejados com a preocupação de
investir em processos formativos de seu quadro profissional.

3. COGER∕SSP E CCC: MUDANÇA DA CULTURA ORGANIZACIONAL DO
MODELO

REPRESSIVO

PARA

IDENTIFICAÇÃO

DE

CAUSAS

E

PREVENÇÃO DE DESVIOS ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO CONTINUADA
A Corregedoria-Geral da Segurança Pública foi criada por meio de lei e
tem como missão prover a Secretaria da Segurança Pública de procedimentos
e mecanismos integrados e eficientes de fiscalização e controle da conduta
funcional dos Servidores da Secretaria, do Corpo de Bombeiros Militar, da
Polícia Militar, da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica,
prevenindo e combatendo as transgressões disciplinares.
O órgão atua em parceria com a Ouvidoria e a Superintendência de
Inteligência da Secretaria da Segurança Pública, com a Corregedoria-Geral da
Secretaria da Administração, com o Ministério Público Estadual e com a
Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.
A estrutura organizacional da COGER∕SSP possui quatro coordenações:
a Coordenação de Acompanhamento e Controle (CAC), que é responsável por
acompanhar, controlar e avaliar a regularidade do funcionamento e operação
dos Órgãos do Sistema Estadual da Segurança Pública; a Coordenação
Técnica (CT), responsável por articular-se com o Poder Judiciário, o Ministério
Público, a Defensoria Pública, as Procuradorias de Órgãos oficias e a Ordem
dos Advogados do Brasil, visando à eficiência e eficácia dos Órgãos do
Sistema Estadual da Segurança Pública.
Já a Coordenação de Apoio Administrativo Financeira (CAAF) é
responsável por apoiar a Diretoria Administrativa da Secretaria na execução
das atividades de administração de material, patrimônio, serviços, recursos
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humanos,

modernização

administrativa

e

informática,

no

âmbito

da

Corregedoria-Geral, em estreita articulação com as demais diretorias.
Por fim, a Coordenação de Capacitação Correicional (CCC), foco deste
trabalho, é responsável por desenvolver e promover, em articulação com as
unidades que compõem o Sistema Estadual da Segurança Pública, programas
voltados para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos servidores do Corpo
de Bombeiros Militar, das Polícias Civil, Militar e Técnica e servidores das
Secretarias parceiras. Programas que seguem os ensinamentos de Moreira
(2017) que orienta que a educação corporativa se estabeleça sobre uma
cultura de aprendizagem permanente e educação continuada ao longo da vida
funcional.
Outrossim, a educação corporativa atende à necessidade individual de
evoluir, e esta quando atendida, promove satisfação e performance superior no
trabalho. (GROHMANN ET AL.,2013).
A CCC funciona desde 2002 e, em 2007, no início da gestão do atual
Corregedor-Geral, o Delegado de Polícia Federal Nelson Gaspar Alvares Pires
Neto, houve uma busca pelo aumento da quantidade e melhoraria da qualidade
das capacitações oferecidas pela COGER∕SSP, a fim de evidenciar cada vez
mais que a missão do órgão não é apenas repressiva, mas também preventiva.
Ademais, percebeu-se que a aprendizagem organizacional proporcionada pela
capacitação está a serviço do desenvolvimento das competências que por sua
vez favorecem o alcance dos objetivos estratégicos.
A capacitação do servidor público deve permitir o aprimoramento de
suas competências técnicas e comportamentais, e mais que isso, considerar a
complexidade das funções, atividades, atribuições e responsabilidades, bem
como o resultado ou o retorno à gestão (LEME, 2006).
Isto posto, a CCC, através da educação corporativa, coloca em prática o
programa de capacitação para fortalecimento da atividade correcional, que é
um conjunto articulado de ações educacionais que visa aperfeiçoar os
instrumentos e técnicas de apuração dos desvios de condutas e atos ilícitos
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atribuídos aos servidores da Secretaria da Segurança Pública. O programa
tem como objetivo promover mudança da cultura organizacional do modelo
correcional repressivo para um modelo focado na identificação das causas e
prevenção dos desvios de condutas funcionais.
Em 2021, com o isolamento e distanciamento social causados pela
pandemia do Coronavírus, o programa foi diretamente afetado com o
cancelamento dos cursos e eventos educacionais, que até então eram
presenciais. Sabendo a importância da capacitação continuada e da
manutenção do programa para fortalecimento da atividade correicional,
proporcionado pelo estudo, pela reflexão e pelo constante contato com novas
concepções, um grande esforço foi empreendido para instaurar cursos virtuais
em substituição aos planejados pela coordenação de capacitação correicional.
O planejamento dos cursos e eventos é pensado de acordo com
demandas e necessidades apresentadas pelo efetivo e através do programa
gestão de risco, implementado pelo Corregedor-Geral, resultando no Plano
Anual de Capacitação (PAC). O PAC é um meio para que os órgãos possam
planejar os investimentos nos servidores, proporcionando-lhes contínua
aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades e atitudes
necessárias para um adequado desempenho profissional.
Compreendendo a complexidade do tema e considerando a importância
do aprimoramento dos servidores da segurança púbica, os cursos que
constavam desde o PAC de 2021 foram gradativamente projetados para
modalidade virtual. Neste escrito, utiliza-se como modelo o curso de
“Prevenção de Ilícitos na Administração Pública”, um dos mais procurados
pelas Secretarias e Diretorias de outros órgãos, e os esforços para subsidiar
esse processo, como o desenvolvimento de um Estúdio dentro da
COGER∕SSP, permite realizar gravações e transmissões de aulas de forma
totalmente interativa e online.
Pensar na continuidade das capacitações em meio a um ambiente de
incertezas imposto pela pandemia do COVID-19, considerado “pós-pandemia”,
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em que surtos insistem em aparecer em diversas partes do mundo, só foi
possível graças a potencialidade das tecnologias digitais no processo ensinoaprendizagem.
Os

processos

educacionais

no

ambiente

corporativo

estão

se

transformando, principalmente desde a entrada das tecnologias digitais,
exigindo novos modelos que atendam às demandas emergente (BECKER,
2019), o que abre novas possibilidades de aquisição de conhecimento,
remodelando seus padrões de educação corporativa.

4. POTENCIALIDADE DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO
CORPORATIVA: USO DO AMBIENTE VIRTUAL E CRIAÇÃO DO ESTÚDIO
DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE AULAS ONLINE.

A discussão sobre a potencialidade do uso das tecnologias e recursos
digitais na educação não é nova, uma vez que cotidianamente a sociedade
vem construindo suportes/dispositivos tecnológicos para dar conta dos
problemas do dia-a-dia. De acordo com Kensi (2015), a ampliação do acesso
às tecnologias digitais se apresenta de forma cada vez mais intensa e veloz.
Ao longo dos anos, a educação corporativa vem evoluindo sob
diferentes perspectivas didáticas e com a crescente aplicação de recursos
digitais, na busca de satisfazer as expectativas de aprendizagem dos
profissionais e as demandas de um mercado com tendências de maiores
exigências e de multidisciplinaridade. (WELTER & VIEIRA, 2019)
Como

os

processos

tecnológicos

se

apresentam

enquanto

potencialidade na Educação Corporativa? Ela está caracterizada a partir das
Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, conforme explana
Provenzano & Waldhelm (2006),
As novas tecnologias criam outras possibilidades, ampliando o
conceito de sala de aula para ambiente de aprendizagem. Nestes
ambientes, os recursos audiovisuais, a televisão, o vídeo e os
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computadores inauguram uma forma de aprendizagem e de ensino.
(Provenzano & Waldhelm, 2006, p. 257)

Foi através delas que se tornou possível a continuidade das aulas em
diversos segmentos educacionais desde o início de 2020, quando o mundo
entrou em distanciamento social com intuito de diminuir o contágio pelo vírus

do COVID-19. As aulas tiveram que ser ministradas de maneira online, muito
bem apresentadas por Santos (2006):
[..] A educação on-line é uma modalidade de educação que pode ser
exercitada tanto para potencializar situações de aprendizagem
mediadas por encontros presenciais, quanto a distância, caso os
sujeitos não possam ou não queiram se encontrar face a face, ou
ainda, híbridos, onde os encontros presenciais podem ser
combinados com encontros mediados por tecnologias telemáticas [..]
Os sujeitos podem até encontrar-se dispersos geograficamente, mas
encontram-se juntos e próximos, compartilhando informações e
conhecimentos a partir da mediação tecnológica e com as interfaces
e dispositivos de comunicação síncronos e assíncronos e de
conteúdos hipertextuais disponíveis no ciberespaço a partir do AVA
(ambiente virtual de aprendizagem) (SANTOS, 2006, p. 125).

Em tempo real ou gravadas, as aulas online, são as chamadas
síncronas e assíncronas. As aulas ocorridas por períodos síncronos são
aquelas em que ocorrem no momento exato, ou seja, em caso de dúvida, o
discente pode fazer a pergunta pelo chat, e nesse mesmo momento o
professor pode responder. Já no período assíncrono, os discentes e docentes
estão desconectados, ou seja, o aluno precisa resolver e entregar uma
atividade até um determinado dia, pré-agendado.
Com metodologia inovadora, transpondo barreiras geográficas, os
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) foram cada vez mais procurados.
Caracterizam-se como um meio ágil, hábil e capaz de levar a educação para
um número maior de colaboradores, quebrando o paradigma da educação
tradicionalmente restrita às estruturas físicas, pois permite aos alunos um
universo de informações.
Desta forma, os ambientes virtuais de aprendizagem, se configuram
como espaço fecundo de significação onde os seres humanos e objetos
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técnicos interagem, potencializando-se a

construção de conhecimento

(SANTOS, 2002).
Esses ambientes virtuais de aprendizagem são criados a partir de
plataformas digitais. Nesse caso explora-se o Microsoft Teams6, por fazer parte
do pacote office 365, da Mictosoft, ofertado pela Prodeb – Cia de
Processamento de Dados do Estado da Bahia.
O Microsoft Teams permite que os educadores criem ambientes de
aprendizagem interativos, personalizados, colaborativos e dinâmicos através
de

videoconferências,

chats,

fóruns

de

discussão,

rede

social,

compartilhamento de arquivos e sites, criação de blocos de anotações,
distribuição, informação das notas das tarefas, entre outros.
Contudo, a COGER∕SSP foi além do uso do AVA e investiu na criação
de um laboratório de transmissão e gravação de aulas, projeto pioneiro no
poder executivo do estado da Bahia.
Figura 01: Laboratório de transmissão e gravação de aulas na CorregedoriaGeral da SSP.

Fonte: Os autores, 2021.

6

O Teams é uma ferramenta do pacote office que tem capacidade para duzentos e cinquenta
pessoas por videoconferência, possui chat, possibilita o compartilhamento da tela e a
gravação da reunião, e ainda integra com plataforma de colaboração.
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No processo de construção do laboratório, houve uma preocupação em
adquirir equipamentos de qualidade com o fito de promover aulas com boa
iluminação, som e imagem. Houve investimento em ring lights para propiciar
uma luminosidade adequada; webcam para transmissão e gravação em alta
resolução; microfone de lapela, para emissão do áudio sem ruídos, hardware e
software para evitar delay nas transmissões.
O sistema de transmissão foi concebido, desenvolvido e avaliado de
maneira positiva pelo público interno no primeiro momento, para depois ser
disponibilizado para o público externo, com o curso “Prevenção de ilícitos na
Administração Pública”, em seguida com os outros cursos planejados no PAC.
A figura 1 mostra o professor com suporte técnico, responsável pela
operacionalidade, instrumentalizada através de múltiplos desktops que
desempenham funções, tais como: aplicabilidade da plataforma enquanto o
instrutor ministra a aula, manutenção da estabilidade da transmissão,
tratamento de áudio e vídeo, além da gravação das aulas.
Durante as aulas é esse técnico que faz a transição de telas entre slides
e instrutor, avisa ao professor se possui algum cursista querendo participar ou
tirar dúvidas (a plataforma permite participação através de mensagens de texto,
de transmissão de imagem e∕ou voz), favorecendo o desenvolvimento de
propostas educacionais interativas e colaborativas.
Vale ressaltar que o tecido colocado atrás do professor, para fundo
infinito na cor verde, é denominado Chroma key, que através da plataforma
Microsoft Teams é inserido um fundo padrão para as aulas, conforme mostra a
figura 2:
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Figura 02: Laboratório em uso com o curso “Prevenção de ilícitos na
Administração

Pública”,

utilizando

fundo

padrão

com

logomarca

da

Corregedoria-Geral da SSP.

Fonte: Os autores, 2021.
Ao criar o estúdio, contatou-se que a utilização dos métodos tradicionais
de acesso à capacitação, exclusivamente presenciais, dadas as restrições de
custo, tempo, distância e disponibilidade, já não atendem aos desafios
educacionais e de treinamento da área de segurança pública, tendo em vista o
número expressivo desses profissionais, as dimensões geográficas brasileiras
e realidades distintas evidenciadas no estado.
Os elevados custos, diretos e indiretos, associados aos deslocamentos
e hospedagens e às dificuldades relacionadas aos afastamentos dos locais de
trabalho para participação em cursos presenciais restringem o acesso à
educação, na área da segurança pública, a um grupo muito reduzido de
pessoas.
No sentido oposto, a utilização de novas tecnologias aplicadas à
educação proporciona a disseminação do conhecimento para contingentes
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cada vez maiores. Além disso, há uma redução de custos na medida em que
cresce o número de participantes no aprendizado, justificando plenamente o
investimento

inicial

com

equipamentos,

redes

de

comunicação

e

desenvolvimento de conteúdos, conforme relatado neste capítulo.
Diante disso, a Corregedoria-Geral da SSP, por meio da CCC, não
mediu esforços e investimentos na área, pois tem o compromisso permanente
com as implicações educacionais, através de incontáveis possibilidades de
temáticas derivadas do extenso campo de atuação do sistema correicional,
envolvendo todos os profissionais do órgão, da área jurídica e da área
educacional, processo ensino-aprendizagem, tecnologias, recursos, inovações
pedagógicas, entre outras.
Afinal, a capacitação e o desenvolvimento continuado dos profissionais
da segurança pública se mostram como forte alternativa para que a
administração venha proporcionar uma gestão de qualidade, refletindo
resultados positivos para a comunidade e para a carreira dos servidores.

5. DAS AULAS PRESENCIAIS PARA AS AULAS VIRTUAIS: EXPERIÊNCIA
DO CURSO “PREVENÇÃO DE ILÍCITOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”
Esse capítulo se destina a descrever um dos cursos realizados pela
Corregedoria-Geral da SSP, através da CCC, no período da pandemia, pela
primeira vez totalmente online no órgão, e que serviu de base para novas
turmas até os dias atuais.
Essa intervenção, inicialmente se deu com a construção do estúdio de
transmissão e gravação, explanado no capítulo anterior, e aplicação de novas
metodologias voltadas para uma educação online.
Nesse tipo de educação, faz-se necessário que a estratégia, a
metodologia de ensino e a escolha dos recursos sejam muito bem elaborados.
O tempo de aula precisa ser distribuído de forma adequada, o engajamento
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dos alunos deve ser instigado e as avaliações necessitam de dinamismo, para
que, dessa forma, os objetivos de aprendizagem propostos sejam atingidos.
O Curso “Prevenção de ilícitos na Administração Pública” é uma ação de
capacitação continuada, resultante da materialização dos esforços do processo
de planejamento estratégico no programa de fortalecimento do sistema
correicional da SSP.
Cabe salientar que, apesar de concebido no âmbito da Corregedoria
Geral da Secretaria da Segurança Pública, o curso tem aplicabilidade também
aos demais órgãos da Administração Pública.
O curso surgiu com o intuito de promover mudança da cultura
organizacional do modelo correcional repressivo para um modelo focado na
identificação das causas e prevenção dos desvios de condutas funcionais.
Esta capacitação propiciou a reflexão sobre a idoneidade moral no
exercício da função pública mediada pela Tecnologia de Informação e
Comunicação - TIC, disponibilizadas no Microsoft Teams, a partir da
modalidade de educação online.
Para a execução do curso foram utilizados vários recursos digitais a fim
de promover e discutir a interatividade entre alunos e professor, consolidando
saberes, promovendo autonomia e oportunizando desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem.
Neste sentido, a equipe de professores envolvida neste curso foi
composta por profissionais especializados na área do direito, que se colocaram
disponíveis para sanar as suas dúvidas e dar as devidas orientações.
Todo o tempo de aula, os professores ficaram com a imagem disponível
em tela, para motivar e cativar os alunos, proporcionar maior confiabilidade aos
participantes, e

também

reduzir

a

sensação

de isolamento,

proporcionada pela distância dos recursos computacionais.
A atenção com o conteúdo pedagógico está presente em toda a
arquitetura do curso, pois possui na própria coordenação de capacitação
correicional bacharéis em segurança pública, com expertise nas áreas jurídica
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e educacional, conhecedores do tema, atrelados às questões afetas à
segurança pública para elaborar e acompanhar o desenvolvimento e a
implantação de todas as etapas do processo didático.
Para alcançar o objetivo central do curso foi necessário dividi-lo em dois
módulos: o primeiro com as disciplinas de ética, programa de integridade,
regime jurídico do servidor público e noções gerais sobre responsabilidade dos
servidores; o segundo módulo traz as disciplinas de responsabilidade
administrativa, civil, penal e improbidade administrativa (figura 3):
Figura 03: Disciplinas e instrutores do curso “Prevenção de Ilícitos na
Administração Pública.

Fonte: Os autores, 2021.
O planejamento das atividades didáticas foi centralizado nas demandas
expostas pelos próprios servidores, em suas exigências, uma vez que ele é o
sujeito alvo do processo ensino-aprendizagem, bem como contemplou a
minimização das lacunas de competência existentes na organização, através
do programa gestão de risco na COGER∕SSP.
Nesse sentido, o uso da plataforma Microsoft Teams permitiu trazer à
baila discussões dos conceitos trabalhados no curso enleados à experiência e
ao cotidiano dos servidores matriculados.
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Figura 04: Professor respondendo dúvidas dos cursistas

Fonte: Os autores, 2021.
No tocante à ementa, assuntos escolhidos por cada docente foram
focados na prevenção dos desvios de conduta e atos ilícitos atribuídos aos
profissionais de Segurança Pública.
O curso trouxe e vem trazendo nas turmas posteriores, uma série de
benefícios, tais como: desenvolvimento da capacidade intelectual e das
habilidades dos profissionais; diminuição do número de processos instaurados
na COGER∕SSP maior interação entre os próprios profissionais; a quebra de
paradigmas; percepção que a Corregedora-Geral não trabalha somente em
caráter punitivo; melhor desempenho das funções; motivação para prestar
serviço de qualidade à sociedade.
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Assim, constata-se que a coordenação acompanhou as mudanças
impostas pelo advento da pandemia do Coronavírus e procurou alinhar o
potencial das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC a uma proposta
pedagógica que permitisse reestruturar os cursos de capacitação, visando o
aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade profissional, com o
objetivo de assegurar uma ação eficaz que promovesse aprendizagens
significativas.
O processo de execução do curso foi realizado em 2021, desenvolvendo
atividades que correspondiam à construção final do plano anual de
capacitação, pensados na instância de atuação dos profissionais. O desenho
pedagógico das disciplinas do curso no AVA contou com inúmeros recursos
desde os tradicionais como chats, fragmentos de textos, livros eletrônicos, até
a criação de slides e exibição de vídeos, com o intuito de dinamizar e estimular
a participação dos cursistas, a fim de alcançar os objetivos do curso.
Como processo final do curso, foi respondido pelos cursistas um
questionário de avaliação do curso e dos instrutores, que unificados subsidiou
o planejamento de novas turmas nos anos posteriores.
Assim, constata-se que a capacitação continuada, através da educação
online, funciona e contribui para atingir um número maior de servidores através
das plataformas, que por sua vez aperfeiçoa-se, e a qualidade dos cursos
oferecidos é ascendente. São grandes, portanto, as possibilidades nessa
modalidade, no que concerne ao treinamento e ao aperfeiçoamento, com custo
zero aos alunos, facilitando a vida daqueles que desejam obter mais
conhecimento, mas cujo tempo é exíguo.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O curso “Prevenção de ilícitos na Administração Pública” não se
caracteriza como meta final, uma vez que foi o primeiro curso aberto que a
Corregedoria-Geral da SSP utilizou na modalidade virtual. Foi o projeto piloto
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para que outros cursos fossem realizados nesse formato, como: entrevista e
interrogatório, sindicância e investigação preliminar, curso de introdução à
gestão por processos, etc.
É possível destacar, neste primeiro momento, que a capacitação
continuada na corregedoria, diante das restrições e incertezas impostas pela
pandemia, prosseguiu a partir das potencialidades das TIC’s, conseguindo
constituir um processo educacional, viabilizando produção de conhecimento
aplicado e qualificando a instituição para atender a demanda da sociedade.
Ter um estúdio próprio de transmissão e gravação de aulas online e
professores dentro do órgão especializados traz vantagens que saltam aos
olhos, sejam econômicas, geográficas e sociais.
Não há dúvidas que Educação Corporativa e Segurança Pública são
pilares que precisam coexistir em harmonia. A integração de tecnologias
digitais na capacitação continuada promovida pela Corregedoria-Geral facilita e
democratiza o acesso de servidores lotados em todos os municípios do Estado
da Bahia, além de diminuir custos com o pagamento de diárias e transporte.
Portanto, é uma inovação muito útil quando for conveniente para a
Administração Pública, ao lado da capacitação presencial, que especialmente
nos cursos com aulas práticas se faz necessário.
Fica claro diante do exposto que com o avanço dos conhecimentos, das
tecnologias e as novas exigências do meio social e político, o profissional de
segurança pública necessita dar continuidade ao seu processo formativo, ou
seja, o aperfeiçoamento da formação profissional, pautado na certeza de que
servidores capacitados, com desenvolvimento e aprimoramento constante de
suas competências cumprem melhor sua vocação.
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