EDITORIAL

Onde nasce a Polícia Militar no Estado de Goiás
A Academia da Polícia Militar do Estado de Goiás, neste ano de 2021, em 11
de junho, completa 81 anos de dedicação a formação e aperfeiçoamento dos valorosos e
abnegados policiais militares do nosso Estado. Fundada em 1940, com o nome de
Departamento de Instrução Militar (DIM), com objetivo inicial de formar soldados, sendo
seu primeiro comandante o Major PM Cícero Bueno Brandão, continua até os dias de
hoje sendo considerada o nascedouro de nossa sesquicentenária instituição.
Em 1952, esta Escola de Formação de Policiais Militares abrigou o primeiro
Curso de Formação de Oficiais. No entanto, no período compreendido entre 1955 e 1965,
os Oficiais da corporação passaram a ser formados em outros Estados da Federação,
ficando responsável apenas pelos cursos de Aperfeiçoamento e Formação de Graduados
e o de Formação de Soldados. O Curso de Formação de Oficiais voltou a ser ministrado
regularmente no ano de 1966, sendo assim até os dias atuais.
No ano de 1971, esta Unidade Escola passou a ser denominada “Centro de
Formação e Aperfeiçoamento - CFA”, por força do Decreto nº 145 de 11 junho, e somente
em 14 de março de 1985 que ela passou a ser denominada de “Academia da Polícia
Militar”, quando o Curso de Formação de Oficiais passa a ser reconhecido pelo Ministério
da Educação e Cultura como um curso de nível superior.
Hoje a Academia da Polícia Militar é sede do Comando da Academia da
Polícia Militar do Estado de Goiás (CAPM), um grande Comando da PMGO, e tem como
objetivo principal o planejamento, a coordenação, a execução, a fiscalização e o controle
de todas as atividades de ensino, instrução, formação, aperfeiçoamento, pesquisa,
especialização e extensão de Oficiais e Praças da Polícia Militar, não só de nosso Estado,
como de várias outras Unidades da Federação.
Desde sua criação, praticamente todo efetivo da PMGO passou pela
Academia, seja em seus cursos de formação (CFO, COS e CFP), de aperfeiçoamento
(CSP, CEGESP, CHOA, CHOM, CAS, EAS e EAC), de capacitação profissional
(Vários) e de Pós Graduação (MBA em Gestão de Segurança Pública e Pós Graduação
em Gestão de Polícia Ostensiva), uma vez que desde o ano de 2017 ela foi reconhecida
pelo Conselho Estadual de Educação de Goiás como Instituição de Ensino Superior, onde
atualmente já realiza um curso de doutorado em direitos humanos, em parceria com a
UFG.
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No ano de 2020, quando completou 80 anos, a Academia da Polícia Militar
recebeu toponímia própria, sendo batizada de “Academia Conde dos Arcos”, conforme a
Portaria nº 13.144 de 28 de abril de 2020.
A toponímia faz homenagem a Dom Marcos José de Noronha e Brito, o 6º
Conde dos Arcos, que foi o primeiro Governador da então emancipada Capitania de
Goiás, no período de 8 de novembro de 1749 a 31 de agosto de 1755, sendo este o
responsável pela instituição das primeiras medidas para a consolidação da educação em
nosso estado, criando escolas e bibliotecas, bem como traçou as primeiras orientações
que nortearam a fundação da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Goiás.
O CAPM criou e é responsável pela Revista Brasileira de Estudos de
Segurança Pública (REBESP), cadastrada no International Standard Serial Number
(ISSN) sob o número 2175-053X, que é um periódico científico eletrônico de divulgação
semestral de estudos na área da Segurança Pública reconhecida em âmbito estadual,
nacional e internacional, que tem objetivo de divulgar a produção científica original da
área da segurança pública, com ênfase nos campos teórico e prático que envolvem
modelos de policiamento, atividades de defesa social e práticas de instituições de
segurança pública, possuindo o seu comitê editorial, órgão responsável diretamente pela
administração do referido periódico.
Sem dúvida nenhuma nossa casa de ensino carrega os valores, símbolos,
significados, memórias e história de toda a grandeza de uma unidade que é admirada e
respeitada por todos nós policiais militares de Goiás, bem como por outras instituições de
ensino sejam elas civis ou militares.
Fica aqui o reconhecimento deste comando, a todos os comandantes que
tiveram o privilégio de estar à frente desta unidade, os oficiais e praças que nela serviram,
instrutores e professores que nela atuaram, e principalmente, os alunos que por ela
passaram e que tornaram sem dúvida nenhuma a Polícia Militar do Estado de Goiás a
instituição que ela é hoje, referência em promoção de segurança pública e bem-estar
social à toda sociedade goiana e a todo Brasil.
Aqui começa a Polícia Militar de Goiás!
Escola da Honra e da Lealdade.

Marco Antonio de Castro Guimarães – Coronel PM
Comandante do Comando da Academia da Polícia Militar de Goiás
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