EDITORIAL

A Revista Homens do Mato (RHM) adentra à sua 18ª edição, primeiro
volume, trazendo como pesquisadores e protagonistas os alunos do 29º e 30º Curso
de Formação de Soldados da PMMT, que concluíram com aproveitamento o primeiro
Curso Superior Tecnólogo em Segurança Pública da PMMT, inauguram à seara da
pesquisa científica, mergulhando aos estudos técnicos à temática da segurança
pública, externando suas visões sobre a problemática pesquisada e deixando suas
contribuições à instituição e à sociedade matogrossense e brasileira. Prefaciamos pela
pesquisa desenvolvida pelos alunos: Francisco Dulcillande da Silva Lima, Jackson da
Silva Martins e Weveston dos Santos Rodrigues desenvolvida na cidade de SorrisoMT que apontam a importância do uso de tecnologia assistida para gerar segurança à
população local. Com o artigo “Tecnologia das câmeras de vídeo monitoramento na
Segurança Pública” buscaram trazer um estudo detalhado das perspectivas que a
segurança artificial pode auxiliar no trabalho diário de vigilância diuturna da Polícia
Militar e na prestação de serviços à sociedade. Em “Facebook: uma ferramenta de
marketing institucional para a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso” os autores
Douglas Campos Elias, Hugo da Silva Carvalho, Rafael Gomes Sicareli O. Paixão e
Weccerlley Benevides de Oliveira retratam a importância do uso das redes sociais,
em especial, o facebook como ferramenta de divulgação das ações realizadas pela
PMMT. Pensando em uma perspectiva inclusiva a língua dos sinais é tema dos
pesquisadores Douglas Rosendo Nunes Azevedo, Gabriel Olsen Azeredo Fabris,
Gleison Rodrigues Godoy e Samir Romário de Arruda Bastos. O artigo “Curso de
Libras na formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso –
reflexo no desempenho no policial militar” trata da importância do conhecimento da
língua de sinais pelos policiais militares na tarefa de servir e proteger, e ainda na
garantia dos direitos dos cidadãos. A participação da mulher na instituição policial,
bem como sua percepção no tratamento diário na PMMT foi tema do estudo
apresentado por Allana Eva da Silva, Jhonatan Esteves Souza, Everson Ferreira e
Janaína Soares dos Santos no artigo “A importância da mulher na Polícia Militar em
Rondonópolis”. O estudo tratou de comparar o tratamento dispensados pelos
gestores da instituição dispensado ao público feminino em comparação ao público
masculino, bem como o grau de satisfação das policiais militares femininas e suas
autoestima. Os autores André Luiz Santos, Janaina da Silva Zequim, Valdirene
Lemes da Silva e Weslley Matheus Barros Duarte no artigo “Expectativas e
Perspectivas dos acadêmicos em formação do 30º Curso Superior Tecnológico de
Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso”, pesquisaram
sobre a avaliação, percepção e expectativas dos alunos soldados à carreira policial
militar, abrangendo as mudanças recentes ocorridas, propostas de alterações, e
possíveis métodos contemporâneos de formação e a política da valorização
profissional. “O efeito migratório do policial militar para a Polícia Civil do Estado de
Mato Grosso” foi tema do estudo e pesquisa dos autores Anderson da Silva
Hartcopft, Gabriel Marques de Souza, Gilberth Max Pinto da Silva e Mihay de
Oliveira Silva. No presente estudo foi analisado o efeito do processo migratório das
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Praças da PMMT para a Polícia Civil, suas causas, consequências, motivações que os
conduzem a esta atitude. Com a discussão sobre o ensino da rede básica de educação
brasileira, sobretudo, a respeito do ensino militar, “Pedagogia Militar: a influência na
formação dos alunos do Colégio Militar Tiradentes” foi tema da pesquisa dos autores
Alan Almeida Lazari, Ewannes Alex de S. Portugal, Luiz Felipe Pereira Campaneli e
Tiago Carvalho Santana que abordam o assunto Escola da Polícia Militar, seus efeitos
na sociedade, cotidiano e rotina diária, sobretudo à pedagogia militar. O artigo
“Curso de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso –
COESP: análise motivacional sobre a evasão” traz a questão levantada pelo grupo
sobre os motivos da desistência e evasão dos cursos de operações especiais, buscando
detalhar as causas para buscar um diagnóstico que minimize esse efeito. Trilhando
ainda no pensamento da inclusão social o artigo “Abordagem/Revista a cadeirantes”
trazem a discussão sobre a necessidade de alinhar essa prática habitual pelos
policiais militares no serviço diário, às necessidades de respeitar os direitos
individuais dos cadeirantes, buscando alinhavar a ação policial ao direito à
integridade física e psicológica do abordado. E por fim, os autores Diego Toledo
Silva de Jesus, Ikaro Rios Lara, Renato Raonny dos Santos Rezende e Vinícius Freitas
Teixeira Sousa trazem em artigo “Abordagem policial frente ao grupo LGBT” a
importância de alinhavar a ação policial de abordagem aos princípios contidos em
normas nacionais e internacionais que asseguram ao cidadão seus direitos
individuais e coletivos e a necessidade de promover reflexão aos integrantes da
instituição policial quanto ao público LGBT.
A Revista Homens do Mato – (RHM) traz a inovação em seu periódico na
edição de 2018 a contemplação dos trabalhos acadêmicos produzidos pelos, então
alunos soldados da PMMT, um marco na história do ensino da Polícia Militar. Os,
então alunos, diante de suas reflexões, percepções e perspectivas se enveram ao
caminho do estudo acadêmico e científico e trazem suas contribuições e
apontamentos à seara da segurança pública, notadamente, competida à PMMT. É
mister destacar que o rigorismo acadêmico seguido e a relevância dos trabalhos
produzidos e o ineditismo em algumas abordagens acadêmicas torna-se possível
traçar um paralelo da situacional da segurança pública no Estado de Mato Grosso,
serve de indicadores à implementação de novas políticas públicas de segurança com
mister de melhor oferecer esse serviço à sociedade pelo aparato do Estado,
destacando o viés contributivo e somatório, nessa árdua missão de construção do
conhecimento.

Cuiabá-MT, Junho de 2018.

Msc. Sebastião Carlos Rodrigues da Silva – Ten Cel PM
Editor Geral da RHM
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