EDITORIAL
Prezados leitores,
A Revista Brasileira de Estudos em Segurança Pública se consolida a cada nova
publicação, e em especial, a partir deste número que a Academia da Polícia Militar do Estado
de Goiás passa a ser Instituição de Pós-Graduação reconhecida pelo Conselho Estadual de
Educação de Goiás, órgão representante do MEC para fiscalização do Ensino Superior e
Profissional do Estado. Dois cursos serão ofertados o de “Especialização em Polícia e
Segurança Pública” e o “MBA em Polícia Ostensiva”.
Além dessa notícia, um marco histórico para o ensino e pesquisa em Segurança
Pública em Goiás, a REBESP publica neste número “Os significados e funcionalidades da
comunicação por gestos no exercício da atividade policial militar”, artigo que aplica os
conceitos dos gestos para o exercício da atividade do profissional de segurança pública; o
“Policiamento escolar: o trabalho policial em Goiânia-GO” artigo original que investigou o
policiamento em escolas estaduais do município de Goiânia; “A formação dos soldados da
polícia militar: compreensões a partir de concepções teóricas” é mais um artigo publicado
neste número que traz as percepções que os civis possuem acerca da formação e do trabalho
de soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; o “Conflito entre trabalho policial
prescrito e o real: a percepção dos agentes de polícia civil do Distrito Federal” é um artigo
que analisa por meio da Ergonomia da Atividade as relações entre o trabalho prescrito e real
da carreira de Agentes de Polícia Civil do Distrito Federal e também o “Apoderamento ilícito
de aeronaves: olimpíadas de Munique – 1972: que aprendizado ficou? Artigo que analisa a
legislação internacional se posiciona quanto como o Brasil está se adequando,
principalmente no que diz respeito ao terrorismo e ao apoderamento ilícito de aeronaves e
“O limite temporal da medida de segurança substitutiva da pena” trabalho que busca
demonstrar como a doutrina e jurisprudência brasileiras tratam a medida de segurança
substitutiva da pena
Além dos artigos, a REBESP traz dois trabalhos monográficos: “Carcereiro e
educador: assim se formou o agente penitenciário entre 2013 e 2015 em Rondônia” e “Roubo
de veículo na região sul de Goiânia/Go sob a ótica da racionalidade econômica”.
Publicada semestralmente desde 2008, a REBESP é um espaço para que policiais,
pesquisadores e especialistas no assunto divulguem seus estudos por meio de artigos,
resenhas, trabalhos monográficos e entrevistas. É um periódico de acesso livre e gratuito.
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