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Dedico esse livro às mulheres da minha vida e que permitiram ser quem eu sou e me 

permitem conviver com que eu convivo, seus nomes: Mariana, Cinira, Maria, Lígia, Rosângela, 

Melissa e Clarissa. Na sequência da importância de todas as mulheres que se ligam à Polícia 

Militar de Minas Gerais, faço uma homenagem a todas elas na pessoa da Tenente-Coronel 

Diana Torres Santos, profissional de Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais.  No 

sentido de Ordem, a Deus toda honra e toda glória.   
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PREFÁCIO 
 
Quase sempre quando veteranos se reúnem entram o saudosismo e as lembranças do 

convívio na caserna. Não foi diferente quando nos encontramos em um sito nas montanhas de 
Moeda-MG. Na ocasião, durante um churrasco com nossos familiares, éramos quatro 
veteranos: Marcos Antônio, Diana, Campolina e Carlos. Sentados ao redor de uma mesa, 
recordando nossos tempos de polícia e discutindo sobre as pesquisas já publicadas pelo Carlos, 
este manifestou sua vontade de juntá-las em um livro. De imediato o apoiamos, dado o 
ineditismo e a riqueza das informações de suas pesquisas, recheadas de histórias e 
personagens, além da metodologia utilizada na pesquisa enfatizar a cultura da Academia de 
Polícia Militar ao longo da história.  

 
Carlos propôs que prefaciássemos o livro que pretendia escrever ou compilar. Na 

verdade, não houve compilação, pois em as todas as partes escritas e publicadas anteriormente 
ocorreram modificações substanciais. Disse-nos que nossa missão e responsabilidade com a 
Polícia Militar ainda não terminara. O seu espírito inquieto e de pesquisador não o deixava 
descansar. Exigiu nosso concurso para tal empreitada, dizendo que precisava de pessoas que 
ajudaram a construir uma educação mais profissionalizante para nossa Corporação.  

 
Nunca conhecemos alguém com o raciocínio e a inteligência mais rápida que a de Carlos, 

Bom-Despachense da gema, colega de turma Aspirantes 1987 e de Curso de Aperfeiçoamento 
de Oficiais 1995, e com quem tivemos a honra e o prazer de trabalhar por alguns anos na 
construção de diretrizes, revisão de normas e elaboração de currículos de todos os cursos da 
carreira militar mineira. Também tivemos a oportunidade de pesquisar e realizar trabalhos 
escolares no Curso de Mestrado em Administração Pública e em outras ocasiões. À época 
discutíamos uma situação inadequada da carreira e, no outro dia, Carlos já apresentava uma 
proposta formatada de solução para o problema apresentado. Sua mente brilhante não 
descansava até enxergar a equação resolvida. Sempre gostou de desafios: uma simples 
discussão provoca uma avalanche de ideias em seu cérebro privilegiado. 

 
A sua inquietude física também é tão grande quanto a intelectual. Durante a sua carreira 

militar serviu à Polícia Militar em várias cidades, fixou residência em algumas, se movimentou 
por toda Minas Gerais, fez cursos no exterior e prestou serviços à coirmã de Roraima. Na reserva 
ainda não se aquietou, voltou a trabalhar na Polícia Militar de Roraima, mudou de cidades 
novamente e, hoje, reside em Braga (Portugal), donde é cidadão português. Desde que passou 
para a reserva da Polícia Militar de Minas Gerais o Major Carlos produziu dezenas de artigos e 
pesquisas, substanciais, de interesse da Corporação de Tiradentes e da segurança pública. 

 
Somos sabedores que o prefácio de uma obra deve ser um resumo do seu conteúdo e, 

eventualmente, a impressão do prefaciante ou prefaciador sobre o livro. Uma vez que Carlos já 
faz isso na introdução de seu livro, optamos por apresentar o lado desconhecido ou conhecido 
por poucos do autor, com o qual convivemos e temos a mais distinta honra de ainda 
convivermos.  
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Desde os tempos de cadete o autor manifesta a sua mente privilegiada em relação aos 
demais. Enquanto nós outros gastávamos dois horários (90 minutos) para realizar as provas 
teóricas do Curso de Formação de Oficiais, ele as terminava em 15 ou 20 minutos e ficava 
impaciente para entrega-las ao professor e sair da sala, fato que só poderia ocorrer 
transcorridos, no mínimo, 30 minutos. Carlos não aguentava ficar gastando seus neurônios para 
complementar as respostas das questões que já havia respondido.  De certa forma era uma 
humilhação para nós que gastávamos até o ultimo minuto do tempo previsto revendo questões 
e refazendo infindáveis respostas, sempre preocupados com uma melhor nota que garantiria 
melhor classificação no curso. 

 
Essa rapidez de raciocínio e de produção de conhecimento, em tudo, lhe valeu a alcunha 

carinhosa e respeitosa de “elétrico”. Entretanto, tal comportamento lhe custou a perda de 
posições na classificação final da turma e, consequentemente, impactou as suas promoções 
futuras, que privilegiavam os melhores classificados em detrimento de premiar os mais 
inteligentes e merecedores da distinção, fruto de um sistema que valorizava mais a 
“meriguidade”, ou seja, o merecimento dentro da antiguidade. Isso marcou nosso autor que 
pediu transferência para a reserva remunerada logo após ser promovido a Major. Ele havia 
cansado de carregar o piano para outros tocarem, como fez boa parte de sua carreira.  

 
Contudo, na reserva, não parou de produzir conhecimentos, como podemos perceber 

pelos seus trabalhos publicados em sites da internet e revistas especializadas. Agora ele é o 
maestro da orquestra e não mero coadjuvante e carregador de piano. Apesar da humildade ser 
sua marca, espero que a história e a Polícia Militar de Minas Gerais ainda reconheçam os 
enormes feitos que esse oficial, com sua brilhante mente e capacidade de produção de 
conhecimentos, fez, e ainda faz, para a nossa gloriosa Instituição. 

 
Dito isso, cabe-nos agora falar um pouco sobre a obra e tentar fazer nosso papel de 

prefaciadores. Na parte inicial deste trabalho, “Elétrico” aborda a importância do Parecer 
237/83-CFE para o reconhecimento do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de 
Minas Gerais como curso de excelência militar e, com efeito, a elevação da Academia de Polícia 
Militar como instituição de ensino superior e produtora de conhecimentos de polícia ostensiva 
em âmbito nacional. Ademais, mostra e dá méritos àqueles que realmente fizeram acontecer 
esse legado histórico, às vezes esquecido e desvalorizado pela geração atual. 

 
Na sequência, ao discorrer sobre os comandantes do Departamento de Instrução, Escola 

de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais, denominações anteriores à atual Academia de 
Polícia Militar, Santos Braga descreve sobre as atividades desenvolvidas pelos timoneiros desse 
educandário ao longo de sua história. Contudo, a exposição do feito de tais oficiais deixa claro 
para o leitor a verdadeira capacidade de comando e administrador de cada comandante.  Essa 
parte do livro se apresenta como uma verdadeira prestação de contas do legado de cada um 
para a construção e desenvolvimento de nossa casa do saber. 

 
A terceira parte do livro resgata, magnificamente, a origem do Portão das Armas da 

Academia de Polícia Militar – a porta neocolonial do prado mineiro –, analisando a arquitetura 
e o momento histórico de sua construção.  
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A quarta seção nos premia com uma cronologia de atos ou fatos que contribuíram para 
o patamar que hoje se encontra a educação profissional e nossa universidade do saber. Destaca, 
amiúde, a contribuição de cada ente ou ator envolvido no processo de construção e 
desenvolvimento profissional do oficial militar mineiro no tempo. 

 
O último segmento apresenta a galeria de ex-comandantes da Academia de Polícia 

Militar do prado mineiro, do ano de 1934 a 2000, detalhando o período de comando e o posto 
dos oficiais superiores. 

 
Às vésperas do Portal da Academia de Polícia Militar completar 100 anos de sua 

edificação, podemos considerar este livro como um valioso presente e uma homenagem 
àqueles que fazem parte da história, seja pela citação de seus nomes ou pela estampa de seus 
retratos que se encontram nas paredes do Salão Nobre dessa Academia.  Constitui, também, 
em legado e lembrança para os milhares de jovens alunos e alunas que, cheios de temor, 
deslumbramento, ilusões e expectativas, à exemplo do então Aluno Carlos Alberto da Silva, 
transpõem ou transpuseram os umbrais daquela Escola em busca da realização dos sonhos de 
uma vida, e se dedicam ou se dedicaram à labuta diária de fazer acontecer a segurança pública. 

 
Finalizando este inovador e rebelde prefácio, esperamos ter prestado nossa 

homenagem ao escritor, companheiro, irmão, querido amigo e colega de turma, Carlos Alberto 
da Silva Santos Braga, Major QOR da Polícia Militar de Minas Gerais, por nós reconhecido como 
inteligência-maior da turma de Aspirantes 1987 e do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 
1995, merecedor dos lauréis de pesquisador da história da Força Pública de Tiradentes.  

 
Belo Horizonte-MG, 11 de novembro de 2021. 
 

Marcos Antonio Santos – Coronel QOR 
Aspirante 1987 

Diana Torres Santos – Tenente-Coronel QOR 
Aspirante 1988 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
Quando três pessoas se reencontram e têm a oportunidade de reviver as memórias, 

composta por todo um imaginário, a alegria é recorrente. Quando estas três pessoas têm uma 
vida em comum, composta por percalços, dilemas, tomadas de decisões e êxito, os exemplos 
são as sensações mais nítidas. Quando estas mesmas pessoas têm um ponto focal em comum, 
a alegria, os exemplos, as memórias e o acúmulo de informações tornam-se um Conhecimento. 

 
Conhecer e buscar o contínuo aperfeiçoamento da ferramenta pensar, num mundo de 

pura formação profissional é o ponto focal comum nesse ambiente de amizade, família, valores, 
virtudes, ética e responsabilidade com o sentido de pertencimento. Nesse ambiente, três casais 
envolvidos desde a essência até os dias presentes, eu e a minha esposa; o Coronel Eduardo de 
Oliveira Chiari Campolina e a sua esposa; e o Coronel Marcos Antônio Santos e a sua esposa 
Tenente-Coronel Diana Torres Santos. 

 
A nossa essência é a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, quer seja como o seu 

Comandante, quer seja como Chefe de Centro, quer seja como Chefe de Seção, quer seja como 
aluno nos diversos cursos do oficialato, quer seja na vida como Cadete do Curso de Formação 
de Oficiais da Turma de Aspirantes do Ano de 1987. O servir e proteger, naquele educandário 
se torna o servir ao Conhecimento e proteger a Instituição de Educação Superior da PMMG das 
vaidades e da falta de visão que se encerra na desordem que conduz ao fim. 

 
Com esse sentido de pertencimento à Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, com 

a sensação de que a vida se viveu para tornar explícito o significado dela no campo da formação 
profissional de segurança pública em Minas Gerais, debateu-se o que tínhamos produzido e o 
que pudemos deixar de concreto, através das palavras, para que os aficionados por ela 
pudessem conhecê-la um pouco mais. Assim pus-me à construção deste livro. 

 
Quem somos nós? Eu; o Coronel Eduardo de Oliveira Chiari Campolina; e o Coronel 

Marcos Antônio Santos, ao longo deste livro todos terão a oportunidade de nos conhecer, bem 
como o simbolismo, os ideais e os conhecimentos que mudaram a nossa vida. Obviamente, não 
por questões de vaidade, mas por necessidade de me expressar para compor o enredo e as 
hipóteses de transformação daquela que é comum a nós: a Academia de Polícia Militar de Minas 
Gerais, seus símbolos, seus ideais e o conhecimento que lá se estrutura. 

 
Ao longo da minha atividade profissional na PMMG, sempre estive intimamente ligado 

à Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, servir naquele educandário como Cadete - aluno 
do Curso de Formação de Oficiais e depois como Oficial Intermediário, no Posto de Capitão 
permitiu um acúmulo inimaginável de informações sobre os símbolos, os ideais e o 
conhecimento que se estruturam naquela casa do saber. 

 
Com a idade e o amadurecimento no campo do conhecimento, a capacidade de inferir 
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permitiu descortinar saberes - até então ocultos - e aperfeiçoou a criticidade possibilitando o 
cruzamento de informações, imagens e percepções que suportaram a construção de um 
pensamento que se concretiza com este livro. 

 
A HISTÓRIA (in)COMPLETA DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS: 

SÍMBOLOS, IDEAIS E CONHECIMENTO é a estruturação de ideias que se maturam ao longo do 
tempo e que só fazem sentido quando se tem elementos históricos que permitem o 
cruzamento das múltiplas imagens construídas em nossas mentes e que se transformam num 
conhecimento que retrata toda uma vivência estruturada em símbolos, ideais e conhecimento. 

 
A construção deste livro é a consolidação de três estudos de minha autoria, que ao longo 

da minha vida como Oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, quer seja no serviço ativo, quer 
seja no ócio contemplativo derivado do servir e proteger, pude transformar em palavras, 
imagens e memórias. Os estudos foram sobre:  A História da Academia de Polícia Militar – Uma 
breve abordagem através de seus vários comandos, publicado em 1998; A Porta Neocolonial 
do Prado Mineiro – O Portão das Armas da Academia de Polícia Militar, publicado em 2020; e 
A Academia de Polícia Militar: 1983 - O ano inesquecível. Uma pesquisa narrativa, publicada em 
2021. 

 
Cada estudo foi estimulado por uma motivação específica e busca apresentar ao leitor 

uma leitura e até mesmo uma releitura do ambiente já apresentado. Para a composição desta 
obra, há um rearranjo dos estudos, onde a sua ordem não será apresentada pela cronologia 
derivada da construção dos estudos pretéritos e sim a partir da imagem associativa que se 
produz na vida de todos que guardam íntima relação com a Academia de Polícia Militar de 
Minas Gerais.  

 
Como forma de ordenar as ideias e facilitar a visão do leitor sobre a construção desta 

obra, os estudos serão apresentados em cinco partes. Sendo a 1ª Parte – Conhecimento - A 
Academia de Polícia Militar: 1983 - O ano inesquecível. Uma pesquisa narrativa; a 2ª Parte - 
Ideais - A História da Academia de Polícia Militar – Uma breve abordagem através de seus vários 
comandos; a 3ª Parte - Símbolo   -  A Porta Neocolonial do Prado Mineiro – O Portão das Armas 
da Academia de Polícia Militar; a 4ª Parte – Uma cronologia sobre os atos, fatos e exemplos que 
se descortinaram no conjunto das três partes anteriores; e a 5ª Parte – A Galeria de Retratos 
dos Ex-Comandantes da Academia de Polícia Militar, uma iniciativa que se materializou no 
Comando do Coronel PM Eurico Paschoal. 

 
Compondo a 1ª Parte deste livro, quando se trata do Conhecimento, o Estudo sobre A 

Academia de Polícia Militar: 1983 - O ano inesquecível. Uma pesquisa narrativa, publicado em 
2021 é uma pesquisa narrativa construída a partir das narrativas do público-alvo e em 
consonância com os documentos que serviram como referenciais para a validação do objetivo 
dela, buscando compreender o entendimento do público-alvo sobre dois fatos do ano de 1983 
- o Parecer nº 237/83-CFE e a Revista O Alferes.  

 
Ambos os fatos permitem chancelar a Academia de Polícia Militar como a Instituição de 

Educação Superior - IES da PMMG, estando vivo na memória de todos os envolvidos na IES da 
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PMMG, principalmente os Oficiais da Corporação que, em sua totalidade, passaram pela 
Unidade da Corporação que se sustenta nos vértices do ensino, pesquisa e extensão. 

 
As possibilidades decorrentes da magnitude do Parecer nº 237/83-CFE foram usufruídas 

pelos Oficiais da Corporação e os seus avanços se materializam com o ano de 1999, quando 
ocorreu a transformação do CAO e CSP em CESP e CEGESP, cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu. 

 
Apesar de não ter surgido originariamente na Academia de Polícia Militar, a Revista O 

Alferes, vai encontrar na IES a sua vida, fruto do empenho do Senhores Coronéis PM Euro 
Magalhães e Genedempsey Bicalho Cruz, que naquele ano a resgataram do ostracismo e a 
reativaram, tornando-a uma revista de divulgação da IES da PMMG, como uma fonte de difusão 
do conhecimento produzido no campo das ciências sociais. 

 
O conjunto das inferências construído a partir das transformações ocorridas, no campo 

da Formação Profissional de Segurança Pública, no decorrer do ano de 1983, torna-o 
inesquecível pelos ganhos decorrentes do Parecer nº 237/83-CFE e da projeção alcançada pela 
Revista O Alferes como difusor do conhecimento produzido no campo das ciências sociais. 

 
A 2ª parte deste livro, retratando os ideais dos Comandantes da Academia de Polícia 

Militar, foi externado na obra A História da Academia de Polícia Militar – Uma breve abordagem 
através de seus vários comandos que é dedicado ao Coronel Professor Nivaldo Reis (21 de 
julho de 1906 - 21de outubro de 2001), que no início das pesquisas para composição do 
estudo,  no ano de 1993, contava seus  86  anos e  tal  como a nossa Escola, era sexagenário 
na dedicação ao Ensino, sendo a única personalidade ainda viva que naquele momento, se 
apresentava como uma testemunha  que participou do processo precursor de instalação do 
então Departamento de Instrução, hoje Academia de  Polícia Militar.  

 
No estudo reverencio a memória do Coronel José Vargas da Silva, Oficial de dedicação 

profícua e ímpar, de quem cabe-nos ressaltar, que aquele estudo concluso se materializou na 
sua ambição de dotar a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais de profissionais capazes e 
com uma formação à altura dos propósitos da Corporação. 

 
Nele deixo a clara advertência ao Pesquisador que me suceder, que os dados ali 

abordados, refletem a Escola desde o anteceder do dia 03 de março de 1934 até o dia 30 
de junho de 1997, muitos deles já lidos em algum livro, afinal a história encontra vários 
pesquisadores, não sendo, portanto, inédita em sua totalidade.  

 
A partir desta advertência, considerando que a história é uma ciência que se 

estrutura na busca, construção e reconstrução dos registros, cabe à minha pessoa deixar 
patente a iniciativa do Coronel Odilon de Souza Couto, Comandante da Academia de Polícia 
Militar  no período de 08 de julho de 2004 a 06 de março de 2009, que procedeu à inauguração 
do retrato do Major PM João César Chiari Campolina, na Galeria de Retratos dos Ex-
Comandantes da Academia de Polícia Militar, alusivo ao período de 11 de fevereiro de 1981 
a 01 de junho de 1981  em que o hoje,  Coronel João César Chiari Campolina,  esteve no 
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Comando da Escola. 
 
Como não poderia deixar de ser, fiz o agradecimento a todos aqueles que 

tomaram possível o estudo sobre A História da Academia de Polícia Militar – Uma breve 
abordagem através de seus vários comandos, em especial: ao Senhor Coronel Sebastião 
Carlos Lopes, pela confiança e o crédito em mim depositados; à turma de Aspirantes de 1993, 
pelo apoio nas pesquisas; ao Curso Especial de Formação de Oficiais, 1° ano, turma "A", de 
1993, pelo apoio nas pesquisas; à minha esposa e filhas pela compreensão dos momentos que 
me fiz ausente; e a Deus, que entendo ser redundante. 

 
A História da Academia de Polícia Militar – Uma breve abordagem através de seus vários 

comandos é um olhar sobre a alternância de ideias e conceitos compatíveis a cada um dos 
Oficiais que - comandando a Célula-Mãe do Ensino, Pesquisa e Extensão da PMMG - imprimiam 
nas suas ações de comando a pluralidade de atos voltados ao constante aperfeiçoamento, quer 
seja material ou imaterial da Escola, do seu corpo docente e do seu corpo discente. Sendo a 
apresentação da obra, de lavra do Antropólogo, Historiador, Poeta, Contista e profundo 
preparador de ideias o Senhor Coronel PM QOR Saul Alves Martins (01 de novembro de 1917 - 
10 de dezembro de 2009). 

 
A 3ª parte da obra, é o símbolo de uma coletividade que se expressa não apenas no 

cotidiano dos alunos da Academia de Polícia Militar, mas no imaginário de todo um bairro, de 
toda uma cidade e o na memória daqueles que nunca mais voltaram, mas que sempre se 
lembravam dele - A Porta Neocolonial do Prado Mineiro – O Portão das Armas da Academia de 
Polícia Militar foi edificada em 1922, para as comemorações dos 100 anos da Independência do 
Brasil, onde originariamente funcionava o Parque de Exposições do Estado de Minas Gerais.  

 
Como um marco incorporado ao patrimônio da Capital das Alterosas, a Porta 

Neocolonial do Prado Mineiro, foi edificado quando Arthur Bernardes estava à frente do 
Governo do Estado de Minas Gerais, Afonso Vaz de Melo era o Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte e na Presidência da República estava Epitácio Pessoa. 

 
O estilo de época da Arquitetura Neocolonial, empregado no Brasil, é uma variante da 

gramática decorativa arquitetônica que expressa os conceitos utilizados no Estilo Arquitetônico 
Casa Portuguesa, em Portugal. Sendo o precursor de destaque do movimento classificado como 
neocolonial no Brasil, os ideais do engenheiro Ricardo Severo (1869–1940).  A casa projetada 
em 1904 pelo engenheiro Ricardo Severo (“Casa Ricardo Severo”) é considerada uma das 
primeiras tentativas de produção desta nova arquitetura na cidade do Porto. 

 
Residente em Braga, Portugal, naquele ano de 2020, motivado pela alegria das 

memórias da Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, entreguei o estudo ao 
Estado de Minas Gerais e à cidade de Belo Horizonte.  

 
A concretização do Estudo se deu no apoio inconteste da fé, cultura e Conhecimento da 

minha filha Melissa Mariana Ferreira Silva (1991), nascida em Bom Despacho – MG, ex-aluna 
do Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Patos de Minas – MG, violinista e Mestre em 
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Engenharia Civil pela Universidade Federal de Uberlândia – MG em doutoramento na Faculdade 
de Engenharia da Universidade do Porto. Ao reconhecer o seu empenho, dedicação, 
entusiasmo e amor ofereci a ela o Estudo.  

 
Na oportunidade fiz homenagens ao meu avô materno 2º Sargento PM Galdino Antônio 

dos Santos (1888-1975) falecido na cidade de Bom Despacho – MG, ao meu pai Manoel Braga 
da Silva (1922-1994) nascido na cidade de Bom Despacho – MG, no ano da edificação da Porta 
que é o objeto desse Estudo e ao Coronel PM José Braga Júnior (1941-2011) nascido na cidade 
de Bom Despacho – MG, ex-Comandante da Academia de Polícia Militar e ex-Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.  

 
Como coroamento das informações consolidadas neste livro, ao apresentar a 4ª Parte – 

Uma cronologia sobre os atos, fatos e exemplos que se descortinaram no conjunto das três 
partes anteriores, acrescida de informações e narrativas necessárias à compatibilidade dos 
questionamentos ainda pendentes de validação, apresento as conclusões que a obra permitiu 
construir, optei por duas construções distintas, na primeira construção são relatados os 
atos ou fatos e na segunda a construção dos exemplos, o que será perfeitamente entendido 
a partir da descrição do ato, fato ou evento, relativo à existência da Academia de Polícia 
Militar de Minas Gerais, com o único objetivo, sintetizar a essência dos símbolos, ideais e 
conhecimentos e, ao final, apresento na 5ª Parte a Galeria de Retratos do Ex-Comandantes da 
Escola. 

 
Todas estas facetas da Instituição de Educação Superior da Polícia Militar do Estado de 

Minas Gerais, parte de um conjunto histórico construído com o título HISTÓRIA (in)COMPLETA 
DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS: SÍMBOLOS, IDEAIS E CONHECIMENTO, 
só se transformaram nessa obra em função do respeito e honra que se tem com aquele 
educandário. Com a mesma honra e dignidade com que recebi o símbolo do Cadete – o Espadim 
Tiradentes – entrego esta obra na essência do provérbio japonês, que se encontra inscrito nas 
paredes do Tatame, da Academia de Polícia Militar e que o faça descrever: “A desonra é como 
uma cicatriz no casco de uma árvore, o tempo longe de a apagar, só a faz aumentar.” 

 
Expostas as manifestações que me motivam, na continuação de sempre caminhar nessa 

temática, entrego ao leitor o melhor que pude até o momento produzir, na certeza de que nada 
me pertence, ao contrário, eu pertenço ao conjunto de todas estas ideais e no sentimento de 
pertencimento, tento fazer o meu melhor: entregar aos que ficam a melhor informação que 
tenho a oportunidade de produzir. 
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HISTÓRIA (in)COMPLETA DA ACADEMIA DE POLÍCIA  
MILITAR DE MINAS GERAIS 

 
1ª PARTE - CONHECIMENTO 

 
 
 

A ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR: 1983 – O ANO INESQUECÍVEL.  
UMA PESQUISA NARRATIVA 

 
 

 

Trata-se de uma pesquisa narrativa, que busca compreender o 
entendimento do público-alvo sobre dois fatos do ano de 1983 - o 
Parecer nº 237/83-CFE e a Revista O Alferes – o significado para a 
PMMG e os benefícios decorrentes da equivalência do Curso de 
Formação de Oficiais - CFO aos cursos superiores de graduação do 
sistema civil de ensino, validando-o como o ano inesquecível.  
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É muito improvável que alguém se proponha escrever sobre um determinado tema, sem 

antes se cercar de todos os elementos possíveis para o validar, escolher as memórias 
adequadas, elaborar um roteiro de entrevistas, aprofundar na bibliografia, imergir no universo 
da dúvida e, principalmente, se questionar sobre a possibilidade de tudo dar errado. Não menos 
improvável é alguém se debruçar sobre a sua vida, construir os caminhos, eleger o foco e 
construir um estado de consciência que o leve ao êxito. Não apenas vencer, mas, sobretudo, ir 
além, pode ser a motivação para que, imerso numa pesquisa narrativa, se aprofunde num tema 
do qual se torne um observador participante. 

 
É impossível desconsiderar os ensinamentos de Braga (2021) que, ao abordar o registro 

das nossas emoções como memórias fotográficas, nos revela que o nosso cérebro, em qualquer 
imprevisto, cruza todas as informações pretéritas e nos dá uma possibilidade de resposta. 
Justamente a resposta, esta certeza que subsiste aos questionamentos e às tentativas de 
descrédito, deve conter elementos factíveis, relatos contemporâneos e materialidade que 
subsistem no imenso estoque de vidas, memórias, fatos, atos e incertezas. 

 
No dia 31 de janeiro do ano de 1983, aos 20 anos de idade, entrei pelo Portão das Armas 

da Academia de Polícia Militar, na rua Diabase nº 320, no bairro Prado, em Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, dia em que me tornei Aluno do Curso de Formação de Oficiais: iniciava-
se, então, uma expectativa de vida.   Onde estaria hoje, naquele dia era uma incógnita.  

 
Hoje a partir de um estudo de Braga (2020) sei que o Portão das Armas da Academia de 

Polícia Militar é uma Porta Neocolonial, sendo o único Edifício Monumental classificado como 
Porta que subsiste às Exposições do Centenário da Independência do Brasil, no ano de 1922, 
uma vez que as demais foram demolidas; sei, mais, que no próximo ano completará 100 anos. 
Toda a simbologia da Porta Neocolonial e todas as informações que compõem o perímetro do 
Portão das Armas pude perceber naquele estudo, mas no meu primeiro dia, era apenas um 
Portão. Foi preciso que as informações fossem construídas - e tal qual o Portão que era então 
apenas uma obra da engenharia, hoje carrego a história da minha vivência na Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais. 

 
Ao transpor o Portão encontrei uma Campa Sagrada, que segundo Silva (1998, p. 41)1 

fora edificada no Comando do Coronel Idimar Vilas Boas, no ano de 1971, que contém um 
chamamento a todos que ingressam naquele educandário: o compromisso com a nova 
realidade, o cidadão deixa de existir e nasce o Homem-Estado, descrito por Braga (2019). 

 
Voltando ao dia 31 de janeiro de 1983, desloquei-me então até o prédio do 1º Corpo de 

Alunos, onde ficavam as salas de aula dos Alunos do Curso de Formação de Oficiais e os 
alojamentos, prédio em que hoje funciona o Centro de Pesquisa e Pós-Graduação. Tudo era 
novo, incompreendido, inédito, insólito, mas também memorável e, acima de tudo, 
inesquecível. Transpor os umbrais da Escola pela primeira vez e ser recebido pelo Comandante 

 
1 Ver página 76 desta obra. 
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do Corpo de Alunos, o então 1º Tenente PM Huberto Andrade e pelo seu Oficial mais antigo, 
naquela oportunidade o 1º Tenente PM Sebastião Geraldo Bravo, foi inesquecível. 

 
Conhecer aquela Escola foi um processo de validação imaterial, pois tudo quanto 

tínhamos era a expectativa pela vida que se construiria, não só a vida que se vive, mas também 
a vida profissional. O nome da Escola com toda a sua transformação histórica pode ser 
encontrado em Silva (1994), o qual nos informa:   

 
“(...) o Departamento de Instrução (DI) foi criado pelo Decreto nº 11.252 de 
03 de março de 1934, sendo que essa denominação deixa de existir em 18 de 
julho de 1975 com a Lei nº 6.624, passando a denominar-se Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais (EsFAO) e que a denominação atual 
de Academia de Polícia Militar (APM) surge com a Lei nº 7.625 de 21 de 
dezembro de 1979.” (SILVA, 1994). 

 
Para narrar a vida que se vive e a vida profissional, necessito, antes de tudo de me 

apresentar: sou o Major PM Carlos Alberto da Silva Santos Braga, nome retificado de Carlos 
Alberto da Silva, Aspirante-a-Oficial da turma de 1987 da Polícia Militar de Minas Gerais - 
PMMG, com inclusão no Curso de Formação de Oficiais – CFO, em 31 de janeiro de 1983 e me 
propus a escrever sobre “A Academia de Polícia Militar: 1983 – o ano inesquecível. Uma 
pesquisa narrativa”. Trata-se de uma pesquisa narrativa concisa que aborda dois fatos 
acontecidos naquele ano: o Parecer nº 237/832 do Conselho Federal de Educação e o 
surgimento da Revista O Alferes. Valendo-me da entrevista para o registro das informações 
produzidas, em vista do momento que vivemos, de uma de pandemia, ocorreu nas formas 
presencial e virtual. 

 
Registro, desde já, meus agradecimentos a cada um dos entrevistados pelo 

compartilhamento das narrativas e pelas memórias afloradas no decorrer da pesquisa. 
 
A vaidade é um estado de espírito impróprio para um pesquisador participante e nos 

obriga a observar as ideias do teórico político e filósofo inglês, Thomas Hobbes (1588-1679) que 
descreve o personalismo na estruturação das  memórias, quando demonstra que “O Homem é 
o lobo do homem”, e  constrói um pensamento do qual se abstrai a essência de que o homem 
tende a ver a virtude dos outros bem de longe e as próprias virtudes bem de perto, ao passo 
que observa os seus defeitos bem de longe e os dos outros bem de perto. No entanto, sou 
obrigado a relatar a minha experiência, não como instrumento da vaidade própria do 
pensamento hobbesiano, mas como manifestação da minha atuação como pesquisador 
participante: transferido para a Academia de Polícia Militar – APM, oriundo do Batalhão de 
Polícia de Choque -  no qual  ingressei no dia 15 de junho de 1982 -,  fui matriculado no CFO – 
Período Básico, no dia 31 de janeiro de 1983, ano do Parecer nº 237/83 do Conselho Federal 
de Educação e da edição da  Revista O Alferes, sendo declarado Aspirante-a-Oficial PM em 10 

 
2 BRASIL. Conselho Federal de Educação. Parecer nº 237/83-CFE de 06 de maio de 1983. Equivalência 
do curso de formação de oficiais da polícia militar de Minas Gerais ao nível de 3º grau. Documenta. 
Brasília, n. 269, p. 82, maio 1983. 
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de outubro de 1987. 
 
No ano de 1989, juntamente com os 1º Tenentes Flávio Henrique de Ávila Batista, da 

Turma de Aspirantes de 1983 e Francisco de Assis Leal da Silva, fui colocado à disposição da 
Polícia Militar de Roraima, para atuar na formação dos profissionais de Segurança Pública 
daquela coirmã.   

 
Tornei-me Especialista em Trânsito, depois de concluir o curso de pós-graduação lato 

sensu, ministrado pela Universidade Federal de Uberlândia, no ano de 1992, com o amparo da 
graduação decorrente do Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação. Na minha turma 
estavam ainda os então Capitães Solimar Rodrigues Pereira e Adirson Barbosa do Prado.  

 
Servi na Academia de Polícia Militar como professor, Chefe de Cursos do Centro de 

Formação de Oficiais, hoje Escola de Formação de Oficiais - EFO e na Divisão de Pesquisa da 
APM no período de 1993 a 1996, sendo Secretário da Revista O Alferes e responsável pelas 
publicações técnico-profissionais da PMMG. 

 
Frequentei o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO em 1995 e, em parceria com 

os então Capitães Solimar Rodrigues Pereira e Eduardo de Oliveira Chiari Campolina elaboramos 
a monografia de conclusão do curso com o título: Cursos de Pós-Graduação na Instituição de 
Educação Superior - IES - da PMMG – estratégias para otimização, já vislumbrando a alteração 
das nomenclaturas do Curso Superior de Polícia - CSP e do CAO. 

 
Em 1997, participei da Comissão que trabalhou a reformulação dos Cursos da PMMG; 

no ano seguinte, 1998, juntamente com o Coronel Ari de Abreu – à época Comandante da APM 
- e o então Major Marcos Antônio Santos intervimos junto à Fundação João Pinheiro, parceira 
na oferta do CAO e CSP, com o objetivo de modificar as nomenclaturas do CAO e CSP para CESP 
e CEGESP. 

 
Assim descrito - o Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação e a Revista O 

Alferes, busco validar o ano de 1983 na Academia de Polícia Militar, como o  ano inesquecível,  
valendo-me de um instrumento de pesquisa para coletar as informações da história, que se 
baseou numa entrevista, passo a descrever a minha pesquisa narrativa como observador 
participante de todo o processo que se inicia no ano de 1983 e vai se encerrar no ano de 2004, 
pois no dia 27 de agosto daquele ano, fui transferido para o Quadro de Oficiais da Reserva, já 
com quase seis anos no Posto de Major PM. 

 
Na construção de um referencial teórico, que se mostrasse suficiente para legitimar a 

minha busca pelo ano inesquecível, caracterizado pela pesquisa narrativa encontrei nas ideias 
de Sahagoff (2015), em um artigo de sua autoria, no qual a metodologia empregada tem como 
foco a experiência humana e apresenta-se como interatividade entre pesquisador e 
participante. Ao utilizar o referencial teórico de Clandinin e Connelly (2011), apresentado no 
corpo do artigo, Sahagoff (2015), tem-se uma inferência da realidade contraposta pela 
consciência do pesquisador em não apenas ouvir os relatos, ler os textos, observar os dados, 
mas, sobretudo, construir um relato compatível com todas as experiências acumuladas, mas 
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que de forma alguma pode ser transformado sem a convalidação que se estruturam nas vidas, 
enquanto vividas narrativamente.  

 
Por fazer parte de uma Corporação que se estrutura em conceito de Ordem, na busca 

de uma metodologia mais adequada à pesquisa narrativa, os conceitos de pertencimento, 
legitimidade, clima organizacional, cultura organizacional, história, sem que necessariamente 
descreva qualquer um deles, devem ser destacados, pois o foco são as histórias vividas e 
narradas por cada indivíduo que interage com um conjunto de informações particulares, 
construído ao longo da sua vida na Corporação, haja vista ser a experiência um fator importante 
na pesquisa narrativa, sem, no entanto, descurar do pensamento de Thomas Hobbes (1588-
1679): “A experiência não leva a conclusões universais”. Sahagoff (2015) entende ainda que 
uma pesquisa narrativa apresenta algumas preocupações que são recorrentes, e que as ideias 
de Clandinin e Connelly (2011) recomendam uma reflexão contínua e que se denomina um 
estado de alerta, com implicações éticas. 

 
Obviamente, numa pesquisa narrativa, o pesquisador tem peso significativo nos textos 

que serão criados no decorrer dela, pois o pesquisador, no processo dinâmico da construção 
histórica, entra na paisagem e participa de uma vida em andamento. Para Clandinin e Connelly 
(2011): 

 
“A relação do pesquisador com a história em andamento do participante 
configura a natureza dos textos de campo e estabelece seu status 
epistemológico.” (CLANDININ e CONNELLY, 2011, p.136).  

 
A metodologia utilizada terá como aprofundamento metodológico as ideias de Alberti 

(2003) que descreve a história oral:  
 

“A história, como toda atividade de pensamento, opera por descontinuidades 
(...)Com a história oral não é diferente. Mas uma entrevista de história oral 
tem uma vivacidade especial. É da experiência de um sujeito que se trata; sua 
narrativa (…)  temos a sensação de ouvir a história sendo contada em um 
contínuo, (…) Esse fascínio do vivido é sem dúvida em grande parte 
responsável pelo sucesso que a história oral tem alcançado nos últimos anos 
(…) que pode ser atestado pelo número crescente de pesquisadores, 
professores e estudiosos “fascinados” pela metodologia, que frequentam os 
congressos e seminários de história oral em todo o mundo e no Brasil 
especialmente.” (ALBERTI, 2003). 

 
A busca pelas reminiscências históricas, com ênfase na própria história oral, aceita 

verdades que, nas palavras de Sanjay Subrahmanyam (2016), são entendidas como “uma 
ciência como uma casa aberta, aonde se chega por várias portas”. Durante uma entrevista para 
uma fonte de comunicação portuguesa, ao ser questionado, na hipótese de ser a lembrança o 
principal ofício de um historiador, respondeu que: 

 
“Não (…) não é necessariamente acreditar na memória, ao contrário, é jogar 
contra ela, (…) frequentemente é necessário valorizar a memória, mas esse 
não é o trabalho de um historiador (…) Um historiador tem de jogar contra a 
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memória, para ver como ela foi construída, porque também este é um 
processo histórico.” (SUBRAHMANYAM, 2016). 

 
As pesquisas narrativas impõem ao pesquisador um procedimento ético que extrapola 

o ambiente puramente acadêmico e o obriga a determinadas condutas para salvaguardar a 
imagem, a história de vida e o significado social de cada indivíduo que se propõe a relatar a sua 
memória e as suas impressões sobre aquele momento histórico, é portanto uma autobiografia 
cuja publicação requer atenção especial por parte do pesquisador, como pode ser observado 
nas descrições de Passeggi, Nascimento e Oliveira (2016): 

 
“As narrativas na primeira pessoa constituem há quase um século fontes 
privilegiadas no campo epistêmico da pesquisa qualitativa interpretativista. 
(...) elas se consolidam a partir dos anos 1980, com o retorno do sujeito. (...) 
uma guinada biográfica nas Ciências Humanas e Sociais, recebendo a 
denominação em Portugal e no Brasil (Método (auto)biográfico ou Pesquisa 
(auto)biográfica). Daí a importância da reflexão sobre os procedimentos 
utilizados em cada uma das fases da pesquisa: a recolha de narrativas 
autobiográficas (orais, escritas, imagéticas, digitais...); a sua textualização; 
análises e publicação. Para Bourdieu (1997), em cada uma delas, o 
pesquisador corre o risco de praticar involuntariamente atos de violência 
simbólica contra as pessoas que se dispuseram a contar a história de suas vidas 
ou a narrar suas experiências. De modo que, a inquietação com o rigor 
científico na construção dos conhecimentos com base em narrativas 
autobiográficas desdobra-se no cuidado com a ética no uso dessas fontes e na 
elaboração do método da pesquisa”. (PASSEGGI; NASCIMENTO e OLIVEIRA, 
2016, p. 113). 

 
Infelizmente face ao trajeto natural da vida, narrativas próprias de algumas pessoas que 

têm implicação direta na validação, como é o caso do Coronel José Braga Júnior (1941-2011), 
que conforme Silva (1998, p. 64-65)3, comandou a IES da PMMG nos períodos de 13 de março 
de 1979 a 03 de agosto de 1979 e de 01 de junho de 1981 a 13 de julho de 1984 e do Coronel 
Sebastião Carlos Lopes (1944-2012), que segundo Silva (1998, p. 78-79)4, comandou a IES da 
PMMG no período de 10 de março de 1993 a 07 de fevereiro de 1994, não farão parte deste 
livro. 

 
Uma das grandes oportunidades que tive foi, no ano de 1993, receber do Comandante 

da Academia de Polícia Militar, Coronel PM Sebastião Carlos Lopes – a quem agradeço a 
confiança e o crédito em mim depositados - a missão de elaborar um livro que descrevesse a 
História da Academia de Polícia Militar. Começamos a trabalhar pesquisando os Boletins 
Internos da APM, valendo-me do apoio da Turma de Aspirantes de 1993 e do Curso Especial de 
Formação de Oficiais, 1º ano, turma A. O trabalho se fez concluso em 1998 e foi reconhecido 
como Trabalho Técnico-Profissional de interesse da Corporação. Materialmente, grande parte 
da história aqui narrada será embasada nessa publicação. Dediquei o Trabalho Técnico-
Profissional de interesse da Corporação ao Coronel-Professor Nivaldo Reis, a quem entrevistei 

 
3 Ver páginas 86 e 87 desta obra. 
4 Ver páginas 95 e 96 desta obra. 
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no ano de 1993 e que, na época,  contava 86 anos;  era sexagenário na dedicação ao ensino e 
a única personagem ainda viva que participara do processo precursor da instalação do então 
Departamento de Instrução, juntamente com o seu amigo, Coronel José Vargas da Silva, na 
materialização da ambição de ambos, no sentido de dotar a PMMG de profissionais capazes e 
com formação à altura dos propósitos da Corporação. 

 
Não obstante a dedicação ao Trabalho Técnico-Profissional, tudo se concretizou porque 

recebi o apoio de dois ícones na historiografia da Polícia Militar de Minas Gerais, cujas memórias 
se mostraram inabaláveis e são referenciais para todos nós, sendo eles o Coronel PM Saul Alves 
Martins e o Tenente-Coronel Capelão Luiz De Marco Filho. 

 
Silva (1998, p. 64-65)5, na sua obra A História da Academia de Polícia Militar: Uma breve 

abordagem através dos seus vários comandos, ao abordar o Comando do Coronel PM José 
Braga Júnior, descreve a sua vontade profissional, por intermédio de dois fatos significativos: o 
Parecer nº 237/83, do Conselho Federal de Educação, e a edição da Revista O Alferes:  

 
“O ponto alto do comando do Coronel José Braga Júnior, foi, sem dúvida, a 
concretização de uma velha aspiração da Polícia Militar e de seus Oficiais, pois, 
no dia 10 de junho de 1983, um despacho do Gabinete do Ministro de 
Educação e Cultura, dizia:  
“Nos termos e para efeito do art. 14 do Decreto-Lei nº 464 de 11 de fevereiro 
de 1969, fica HOMOLOGADO o Parecer nº 237/83, do Conselho Federal de 
Educação, favorável ao reconhecimento da equivalência aos cursos superiores 
de graduação, para efeito no sistema civil, a partir de 1970, do Curso de 
Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.” 
Ainda buscando projetar a Polícia Militar no contexto da produção científica, 
surgiu a Revista O Alferes, marco inegável da vontade profissional do Coronel 
Braga.” (SILVA, 1998, p. 65). 

 
Com o Parecer nº 237/83-CFE, ocorre um questionamento baseado na necessidade de 

se esclarecer a equivalência do CFO em momentos históricos anteriores, e isso é facilmente 
esclarecido ao analisarmos os textos de Silva (1994), segundo os quais:  

 
“o Parecer nº 304/81-CFE, de 08 de abril de 1981, nos lembra que a legislação 
mais antiga, especialmente a Lei nº 1.821/53 reconheceu a equivalência do 
Curso de Formação de Oficiais de Polícias Militares ao curso ginasial 
(atualmente 1º grau, da 5ª à 8ª série) e a já citada Lei nº 3.104/57, que os 
equiparou ao curso colegial”. (SILVA, 1994, p. 72). 

 
Na linguagem educacional atual, isso quer dizer que a Lei nº 1.821/53 reconheceu a 

equivalência do Curso de Formação de Oficiais ao Ensino Fundamental, antigo 1º grau e que a 
Lei nº 3.104/57, reconheceu a equivalência do Curso de Formação de Oficiais ao Ensino Médio, 
antigo 2º grau. 

 

 
5 Ver páginas 86 e 87 desta obra. 
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Silva (1998, p. 38)6 vai nos revelar que foi no Comando do Coronel PM Eurico Paschoal 
à frente da Academia de Polícia Militar, que ocorre a equiparação do Curso de Formação de 
Oficiais ao curso colegial, ocorrendo também a introdução de novas matérias no campo policial 
e fundamental. 

 
Validar aquele momento histórico da publicação do Parecer nº 237/83-CFE, como uma 

narrativa própria dos atores que diariamente estavam envolvidos na formação do produto do 
CFO, requer narrativas próprias e significados particulares a cada ator; a imagem que se forma 
é inerente ao conjunto de informações acumuladas ao longo do tempo e que de forma 
diferenciada impactou a vida de cada pesquisado, criando expectativas diferenciadas. Assim, 
cada narrativa pertence à consciência própria do seu narrador e se revela como a realidade 
mais favorável à sua vida. 

 
O Coronel PM Huberto Andrade, da Turma de Aspirantes de 1969, no ano de 1983, no 

posto de 1º Tenente, servia na Academia de Polícia Militar como Comandante do então 1º 
Corpo de Alunos, hoje Escola de Formação de Oficiais - EFO e nos transmite as suas impressões 
referentes àquele ano:  

 
“Em que pese a distância temporal e todas as possíveis interpretações daquele 
momento, face às diversas funções exercidas após deixar o Comando do 1º 
Corpo de Alunos da APM, se não me falha a memória o Parecer nº 237/83, do 
Conselho Federal de Educação, vinculado ao Ministério da Educação, é o 
instrumento legal que reconhece o CFO como equivalente aos cursos 
superiores do sistema civil de ensino. Lembro-me ainda do lançamento da 
Revista O Alferes e da sua importância como revista periódica regular, de 
cunho técnico-cultural, lançada na PMMG.” 

 
O Coronel PM Sebastião Geraldo Bravo, da Turma de Aspirantes de 1975, como 1º 

Tenente servia na Academia de Polícia Militar no ano de 1983, no então 1º Corpo de Alunos, 
hoje Escola de Formação de Oficiais – EFO; posteriormente serviu como Subcomandante da 
Academia de Polícia Militar e nas suas reminiscências nos revela:  

 
“Se não me falha a memória é um parecer que reconhece o CFO aos cursos de 
terceiro grau do sistema civil de ensino. A Revista O Alferes foi a primeira 
revista periódica regular, de cunho técnico-cultural, lançada na PMMG.” 

 
O Coronel PM Klinger Sobreira de Almeida, da Turma de Aspirantes de 1961, no ano de 

1983 como Coronel PM, servia no Comando de Policiamento da Capital – CPC, sendo o seu 
Comandante tendo ao longo da carreira contribuído com significativa produção doutrinária 
sobre o emprego operacional da PMMG, conforme Minas Gerais (2021). De acordo com Silva 
(1998, p. 66-68)7, comandou a IES da PMMG no período de 13 de julho de 1984 a 12 de março 
de 1987. Durante o seu comando, a partir de Fundação João Pinheiro (2021), ocorreu a 
assinatura do convênio entre a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG e a Fundação 
João Pinheiro – FJP, uma parceria voltada ao fornecimento do Curso Superior de Polícia – CSP 

 
6 Ver página 66 desta obra. 
7 Ver páginas 88 e 89 desta obra. 
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e do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO. Em artigo de própria autoria, intitulado 
Revista Libertas – Coroamento do Esplendor Cultural, o Coronel PM Klinger Sobreira de Almeida 
deixa transparecer as suas memórias que passam a compor a obra Encontro Rosiano em Prosa 
e Verso, onde podemos perceber nos dizeres da mensagem de apresentação da obra, ser ela a 
representação da explosão cultural e intelectual dos nobres integrantes da Academia de Letra 
João Guimarães Rosa. As palavras do Oficial referentes ao ano de 1983 na Academia de Polícia 
Militar, nos revelam:  

 
“(...) preparamos a Resolução nº 628, de 30/01/79, assinada pelo Cmt Geral 
Cel Carlos Augusto da Costa, que criava um órgão doutrinário da PMMG: a 
Revista “O ALFERES”. (...) Mas, e inexplicavelmente, (...) desapareceu. O 
ALFERES, na sombra do desaparecido, foi recriado com um novo número 01, 
em 1983, na Academia de Polícia Militar, comandada pelo Cel Braga, sob a 
égide da Divisão de Ensino, chefiada pelo Então Major Euro Magalhães, um 
dos idealizadores da equipe da PM3. A revista foi lançada e, apesar de alguns 
percalços, sobreviveu, sempre apoiada pelos sucessivos comandantes da 

APM.” (ALMEIDA, 2019, p. 192) 
 
O Professor Oscar Vieira da Silva, trabalhou na Academia de Polícia Militar desde o ano 

de 1966 até a sua aposentadoria nos quadros de funcionários civis da PMMG;  atuou como 
professor dos diversos cursos de formação, adaptação e aperfeiçoamento da Instituição de 
Educação Superior da PMMG, recebendo as honras do Cargo de Capitão PM. Posteriormente, 
ainda na Academia de Polícia Militar, foi membro do Conselho Editorial da Revista O Alferes e 
revisor das diversas publicações doutrinárias da Corporação, deixando evidente que:  

 
“ O Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação é matéria constante 
do primeiro número publicado pela Revista O Alferes - último quadrimestre do 
ano de 1983 - e valida a Academia de Polícia Militar como uma Instituição de 
Educação Superior, propicia aos formandos do Curso de Formação de Oficiais 
o acesso aos cursos de pós-graduação do sistema civil de ensino, tendo 
abrangência nacional, possibilita aos formandos de outros Estados da 
Federação os mesmos direitos dos Oficiais da PMMG, já a Revista O Alferes, a 
partir de um referencial teórico funciona como uma fonte de difusão do 
conhecimento produzido no campo das ciências sociais, projetando em tese, 
a capacidade construtiva dos saberes e ofícios dos membros da PMMG e 
investigadores sociais interessados.”  

 
O Professor Oscar Vieira da Silva, profissional dedicado e com grande senso de 

pertencimento institucional, não só no exercício das suas atividades junto à Revista O Alferes, 
onde publicou matérias de grande importância para o desenvolvimento do ensino na PMMG, 
como também na PUC Minas, onde recebeu o título de Doutor Honoris Causa, por ocasião da 
sua aposentadoria, tem em publicação da Arquidiocese de Belo Horizonte (2010), o significado 
da sua capacidade intelectual e da sua entrega profissional: 

 
“A concessão do título de Doutor Honoris Causa é o reconhecimento 
institucional das efetivas contribuições do professor para o desenvolvimento 
de importantes áreas acadêmicas, como a de Letras e a de Ciências Jurídicas, 
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sendo uma referência nacional junto ao então Conselho Federal de Educação 
e Ministério da Educação – MEC.” (ARQUIDIOCESE BH, 2010)  

 
Aprender com o silêncio e as expressões faciais das pessoas - dentro de um ambiente 

de ensino, pesquisa e extensão - é a maior das possibilidades de êxito que se pode vivenciar e 
foi isso que assimilei como aprendizado profissional a partir da vivência com o Professor Oscar 
Vieira da Silva, nos anos de 1993 a 1996, exercendo as minhas funções junto à Revista O Alferes 
e na rotina da Divisão de Pesquisa da APM, à época a estrutura responsável por todas as 
publicações de caráter técnico-profissional da PMMG. 

 
O Coronel PM Genedempsey Bicalho Cruz, da Turma de Aspirantes de 1972, como 1º 

Tenente servia na Academia de Polícia Militar no ano de 1983 na Chefia da Seção de 
Acompanhamento de Cursos. Por vários períodos serviu na APM e no posto de Coronel 
comandou a IES da PMMG no período de 07 de fevereiro de 1994 a 17 de fevereiro de 1997 e 
deixa transparecer a sua alegria nas palavras que se seguem:  

 
“Durante o período em que estava chefiando a Seção de Acompanhamento 
de Cursos, deu-se a publicação do Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de 
Educação reconhecendo a equivalência do CFO a curso de terceiro grau do 
sistema civil de ensino. A Seção que eu chefiava compunha a Divisão de 
Ensino, cujo chefe era o então Major Euro Magalhães. A APM naquele 
momento passava por uma grande transformação e o Major Euro entendia 
que era a oportunidade para o lançamento de uma Revista que retratasse a 
produção intelectual da Corporação e lembrou-se de que já havia na PMMG 
uma Resolução criando uma Revista doutrinária na PM3, com o nome de O 
Alferes e que infelizmente não estava ativa. O Major Euro chamou-me e 
discutimos sobre a possiblidade de reativar a Revista, o que de pronto entendi 
ser viável. Trouxemos a Revista para a APM e passamos a buscar artigos para 
publicação, foi uma tarefa difícil, os meios de comunicação eram restritos e a 
produção interna não era recorrente. Para o primeiro número da Revista O 
Alferes a dificuldade não foi apenas na composição dos artigos, passou 
também pela editoração e impressão, usamos a Imprensa Oficial de Minas 
Gerais, na disponibilidade das impressoras, em muitos momentos eu me 
dirigia ao parque gráfico para a impressão da Revista e isso não tinha hora, 
poderia ser a qualquer momento e na maioria das vezes à noite. O Parecer nº 
237/83 do Conselho Federal de Educação fez parte da Revista O Alferes nº 1, 
referente ao quadrimestre de setembro a dezembro de 1983. O Coronel 
Braga, Comandante da APM compunha o Conselho Editorial da Revista sendo 
que eu e o Major Euro fizemos a redação e a revisão da Revista. Todo o mérito 
pela atividade da Revista O Alferes desde o momento que ela passou a ser 
editada pela APM como instrumento de divulgação dos artigos doutrinários, 
legislações da PMMG, informações e jurisprudências, cabe ao então Major 
Euro Magalhães. No meu comando à frente da APM, procurei aperfeiçoar a 
Revista O Alferes, sendo elaborada uma nova Resolução que a reestruturou, já 
não existia problemas com a captação de artigos e o alcance da Revista já 
motivava os articulistas. Entendendo que uma Instituição de Educação 
Superior, no nível em que a APM se encontrava, exigia do seu Comandante 
ações diretivas voltadas para a qualificação profissional em consonância com 
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as necessidades da Corporação  e do produto final derivado do Parecer nº 
237/83-CFE, como estratégia para a melhoria da formação profissional do 
futuro Oficial da PM, criei comissões para identificar as necessidades dos 
Gestores da Corporação nos diversos níveis e no caminho inverso procurei 
colher dos Oficiais recém-formados os entraves e as dificuldades da vida 
profissional não contempladas durante a formação na APM. O produto final 
do cruzamento das diversas comissões conduzia as ações a serem 
desenvolvidas pela Divisão de Ensino da APM.  Sabia que a APM não podia 
ficar fechada em si mesma e determinei à Divisão de Pesquisa que viabilizasse 
contatos junto a outras IES e Núcleos de Estudos para difundir a nossa 
produção doutrinária. No ano de 1994 o Capitão Carlos da Divisão de Pesquisa 
da APM deslocou-se à Universidade de São Paulo levando uma coleção da 
Revista O Alferes e os manuais doutrinários produzidos pela Corporação, 
disponibilizando-os para a biblioteca do Núcleo de Estudos da Violência, 
alguns professores daquele núcleo eram articulistas da Revista O Alferes, foi a 
primeira vez que uma Polícia Militar compartilhou os seus manuais 
doutrinários com aquele Núcleo. No ano de 1995, surtiu efeito um convênio 
com a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, sendo que o Capitão 
Carlos era o interlocutor do convênio. Naquele ano como forma de alicerçar 
as relações com a UEMG, o Professor Aluísio Pimenta, Reitor da citada 
Universidade foi escolhido como Paraninfo do CAO-II/95. No ano de 1996 
continuamos com a mensuração do produto CFO e otimizamos as relações 
com outras IES de forma a promover o real significado da equivalência aos 
cursos superiores decorrente do Parecer nº 237/83-CFE.” 

 
Nesse encontro ético, onde é imposto ao pesquisador determinadas condutas sobre 

aquele momento histórico, para salvaguardar a imagem e a história de vida de cada indivíduo 
que se propõe a relatar a sua memória e as suas impressões, tem no dia 29 de junho de 2021, 
uma experiência indescritível, a entrevista com o Coronel PM Genedempsey Bicalho Cruz é uma 
autobiografia completa onde pesquisador e pesquisado viveram experiências únicas, seja no 
âmbito da PMMG – o pesquisador como aluno do CFO e o pesquisado como Chefe de Curso;  o 
pesquisador como Chefe de Seções e Chefe de Cursos do CFO na estrutura da Academia de 
Polícia Militar de Minas Gerais e o pesquisado como Comandante da IES da PMMG; nas ações 
diretivas voltadas para a qualificação profissional em consonância com as necessidades da 
Corporação; na elaboração de uma nova Resolução que a reestruturou a Revista O Alferes, 
Minas Gerais (1995a), ou como parte do Conselho Editorial da  Revista O Alferes, Minas Gerais 
(1995b), dentre várias outras ações – ou  seja no âmbito das relações com o ambiente 
acadêmico civil – na visita ao  Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Pulo, onde 
alguns professores daquele núcleo eram articulistas da Revista O Alferes;  no convênio com a 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, UEMG (1998), dentre inúmeras outras 
atividades. 

 
A materialização desse encontro com o Coronel PM Genedempsey Bicalho Cruz se 

encontra na dedicatória do exemplar nº 1 da Revista O Alferes, onde o pesquisado entrega ao 
pesquisador um exemplar que até aquele momento fazia parte da sua coleção d’O Alferes. É a 
partir desse exemplar que se constrói a descrição material desse estudo intitulado: A Academia 
de Polícia Militar: 1983 – o ano inesquecível. Uma pesquisa narrativa. 
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Materialmente podemos descrever o primeiro exemplar composto e impresso da 

Revista O Alferes como uma obra impressa na Editora Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais, na cidade de Belo Horizonte, no ano de 1983, relativa ao quadrimestre 
Set/Out/Nov/Dez, possuindo 95 páginas. Na Nota Explicativa, assinada pelo Coronel PM Waldyr 
Soares, Comandante-Geral da PMMG, temos a descrição de parte do objeto da pesquisa: a 
Revista O Alferes, que vai permitir entender parte daquele momento: 

 
“De longa data, a Polícia Militar carece de um canal de comunicação de ideias 
doutrinárias. (...) Este é o motivo inicial, norteador do esforço de criar e 
manter o que pretendemos se torne, com o tempo, na revista doutrinária da 
PMMG. (...) O Alferes pretende ser a revista doutrinária da PMMG e, desta 
forma, preencher a lacuna existente. (...) Outra explicação se prende à 
vinculação da revista à Academia de Polícia Militar. (...) Uma escola, pois, deve 
ser uma instituição que ensina o saber já feito, mas também onde se pesquisa 
para o saber futuro. (...) razão da revista doutrinária estar vinculada à APM – 
instituição de ensino e de pesquisa da Polícia Militar. (...) A explicação final dirá 
respeito ao projeto da revista. Ela deverá ser quadrimestral. Serão publicados 
artigos assinados e encaminhados à APM. Haverá um Conselho Editorial, o 
qual votará pela publicação ou não do artigo apresentado, isentando-se de 
justificativas.” (MINAS GERAIS, 1983, p. 5-7). 

 
O primeiro Conselho Editorial da Revista O Alferes, foi composto pelo Comandante da 

APM, Coronel PM José Braga Júnior; Coronel PM Klinger Sobreira de Almeida; Tenente-Coronel 
PM José Alaim Lopes; Major PM Euro Magalhães; e Professor Vital José Soriano de Souza. A 
redação e revisão competiam ao Major PM Euro Magalhães e ao 1º Tenente PM Genedempsey 
Bicalho Cruz.  

 
Na apresentação do nº 1 da Revista O Alferes, temos a descrição da outra parte do 

objeto da pesquisa: o Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação. A Apresentação é 
assinada pelo Coronel PM José Braga Júnior, Comandante da PMMG, única manifestação 
possível composta pelo oficial: 

  
“Nesse número trazemos quatro trabalhos bem diversificados quanto ao 
conteúdo específico. O primeiro é um ensaio abordando o problema do 
treinamento do policial-militar, (...) No segundo artigo temos uma 
demonstração da aplicabilidade da estatística às operações policiais-militares. 
(...) O terceiro trabalho é uma análise do poder de polícia e a polícia de 
manutenção da ordem pública. (...) O último trabalho é produto de uma 
pesquisa acadêmica feita por ocasião do Curso Superior de Polícia-82. (...) Na 
seção “Legislação” encontra-se o Parecer do CFE que vem dar equivalência ao 
3º grau (nível superior) ao CFO.” (MINAS GERAIS, 1983, p. 9). 

 
O produto final do CFO é um profissional que se obriga aliar teoria e prática na resolução 

de problemas que diariamente se apresentam a ele: é um solucionador de conflitos, um 
profissional que aplica a discricionaridade como poder e cuja demanda por novas informações 
é recorrente na sua vida profissional, um profissional que constantemente valida as 
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possibilidades de soluções apresentadas e as concretiza como um novo conhecimento, o seu 
valor agregado é o conhecimento intelectual acumulado ao longo da sua vida profissional nas 
ações de servir e proteger. É um produto que deve estar constantemente motivado ao exercício 
da profissão e para isso, se abstrai das palavras do Coronel PM Genedempsey Bicalho Cruz o 
ensinamento de que deve a APM se ocupar de aliar a necessidade institucional à demanda de 
conhecimento daquele egresso do CFO. Esse produto que se constrói em experiências de vidas 
é demandado não só pela PMMG, mas também por outras coirmãs que encaminham para 
Minas Gerais os seus profissionais de Segurança Pública, para que aqui possam se aprofundar 
no campo do conhecimento em Segurança Pública. A legislação da PMMG não só contempla a 
recepção de profissionais de Segurança Pública das Corporações coirmãs para fins de formação 
profissional – seja como aluno dos diversos cursos ou mesmo professores militares – como 
contempla a cessão de servidores para a atuação em outras Corporações coirmãs. 

 
A cessão de servidores da PMMG, para atuação em Corporações coirmãs ocorreu no 

caso dos 1º Tenentes PM Flávio Henrique de Ávila Batista, Francisco de Assis Leal da Silva e 
Carlos Alberto da Silva que foram colocados à disposição da Polícia Militar de Roraima pelo 
prazo de seis meses, a partir de 01 de novembro de 1989, conforme Boletim Especial da PMMG 
– BEPM nº 2038, datado de 26 de outubro de 1989. Pelo BEPM nº 829, de 04 de maio de 1990, 
ampliou-se o prazo da disponibilidade dos 1º Tenentes PM Francisco de Assis Leal da Silva e 
Carlos Alberto da Silva até o dia 31 de dezembro de 1990. 

 
As manifestações desse período, onde nós, os Oficiais da PMMG fomos participar do 

processo de transformação do então Território Federal de Roraima em Estado, criado pela 
Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 e efetivamente concluído em 
01 de janeiro de 1991, podem ser observadas nos relatos do Coronel PM Francisco de Assis Leal 
da Silva e do Coronel da PMRR Antonio de Matos Neto. 

 
O Coronel PM Francisco de Assis Leal da Silva, da Turma de Aspirantes de 1987, servia 

na Academia de Polícia Militar no ano de 1983, onde frequentava o 1º ano do período básico 
do Curso de Formação de Oficiais, no então 1º Corpo de Alunos, hoje Escola de Formação de 
Oficiais – EFO; no período de 01 de novembro de 1989 a 31 de dezembro de 1990, esteve à 
disposição da Polícia Militar de Roraima e nos revela:  

 
“Foi um período de muita motivação e naquela época era difícil dimensionar 
as implicações, o Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação do 
Ministério da Educação que reconhecia o CFO como equivalente aos cursos 
de terceiro grau do sistema civil de ensino, foi um grande salto profissional. Já 
a Revista O Alferes foi lançada em 1983 e à época trazia artigos doutrinários, 
legislações da PMMG, informações e jurisprudências foi de grande valia nas 
instruções, lembro-me que no ano de 1989, ao ser designado para atuar como 
instrutor na Polícia Militar de Roraima, juntamente com os Tenentes Batista e 

 
8 MINAS GERAIS. Polícia Militar. Disponibilidade de Oficiais. Boletim Especial da Polícia Militar, Belo 
Horizonte: Comando Geral, n. 203, 26 de Out. de 1989. 
9 MINAS GERAIS. Polícia Militar. Disponibilidade de Oficiais. Boletim Especial da Polícia Militar, Belo 
Horizonte: Comando Geral, n. 82, 04 de Maio de 1990. 
 



31  

Carlos, aonde chegamos no dia 31 de outubro daquele ano, levei alguns 
exemplares da Revista e alguns manuais doutrinários produzidos pela PMMG. 
Já em Roraima, no decorrer das minhas atribuições como instrutor dos 
diversos cursos de formação profissional daquela Corporação vi o quanto a 
doutrina produzida em Minas Gerais permitia que as outras Polícias Militares 
avançassem em termos de qualificação profissional. Foi um período de 
amadurecimento profissional e pessoal, no princípio éramos os três oficiais de 
Minas Gerais, o Tenente Batista, vencidos os seis meses iniciais, por questões 
pessoais preferiu não continuar, eu e o Tenente Carlos continuamos em 
Roraima até o final do ano de 1990, nos empenhávamos na formação de 
Soldados, Cabos e Sargentos, bem como a adaptação dos Oficiais R2 oriundos 
do Exército Brasileiro às competências próprias do Oficial da Polícia Militar de 
Roraima. Naquela oportunidade o material doutrinário produzido pela PMMG 
foi a base de todo o processo de formação profissional da PMRR e suporte 
para a transformação organizacional que se sucedeu em Roraima e com 
certeza a formação que eu recebi no meu curso de formação de oficiais e a 
equivalência dele aos cursos de graduação do sistema civil de ensino, fizeram 
toda a diferença.” 

 
O Oficial da Polícia Militar do Estado de Roraima – PMRR, Coronel PM Antonio de Matos 

Neto, da Turma de Aspirantes de 1984, da Academia de Polícia Militar General Edgard Facó na 
PMCE, sobre o período de 01 de novembro de 1989 a 31 de dezembro de 1990, quando oficiais 
da PMMG estiveram à disposição da Polícia Militar de Roraima nos informa:  

 
“No ano de 1989 surgiu uma demanda por profissionais de segurança pública 
para atender as necessidades da transformação do Território Federal de 
Roraima em Estado, eu havia frequentado o Curso de Formação de Sargentos 
no CFAP da PMMG em Belo Horizonte, no ano de 1977 e conhecia a 
capacidade profissional dos oficiais da PMMG, naquela oportunidade 
sugerimos ao Governador do Território que solicitasse ao Estado de Minas 
Gerais a designação de três oficiais para nos ajudar no processo de formação. 
No dia 01 de novembro de 1989, três oficiais da PMMG, os Tenentes Batista, 
Leal e Carlos, foram designados para prestar serviços como instrutores no 
antigo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças – CFAP da PMRR, 
que até aquela oportunidade formava apenas Soldados e Cabos. Estávamos 
iniciando as nossas atividades profissionais na área de formação especializada. 
Com a chegada dos oficiais da PMMG, num curto espaço de tempo 
implantamos o CFS e realizamos um sonho antigo, adaptamos duas turmas de 
oficiais R-2 oriundos do Exército Brasileiro através do Estágio de Adaptação de 
Oficiais, onde 15 novos oficiais receberam instruções específicas e dentro da 
realidade do Novo Estado. Os oficiais da PMMG sempre se mostraram de 
maneira impecável, demonstrando entusiasmo pela profissão que abraçaram. 
Com alto espírito de cooperação e profissionalismo eram respeitados por 
todos os integrantes da PMRR. A cessão dos Oficiais, a princípio seria apenas 
no período de 01 de novembro de 1989 a 30 de abril de 1990, tendo sido 
prorrogada até o dia 31 de dezembro de 1990, infelizmente o Tenente Batista, 
por questões pessoais preferiu retornar para Minas Gerais no final de abril de 
1990. Sempre ficou registrado na memória de todos da PMRR a admiração 
pela conduta moral e profissional com que se conduziram durante o período 
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de convivência no Estado de Roraima. Posteriormente os Oficiais foram 
agraciados com a Medalha da Ordem do Mérito Forte São Joaquim, instituída 
a 20 de março de 1990 pelo Decreto Estadual nº 308, que é a maior distinção 
atribuída pelo Estado e é concedida a pessoas que se destacaram pelos 
méritos ou pelos relevantes serviços prestados a Roraima. Anos mais tarde 
tive a oportunidade de trabalhar em outros projetos com o já Major Carlos, 
onde pudemos colocar o conhecimento na área do ensino, de legislação do 
ensino e da estruturação do ensino à disposição das Instituições de Educação 
Superior, sobretudo na estruturação do Instituto Superior de Segurança e 
Cidadania da Universidade Estadual de Roraima e na Academia de Polícia 
Integrada, um projeto da SENASP. Como corolário da atuação do Major Carlos 
na sociedade Roraimense, sei ser ele Cidadão Honorário do Município de Boa 
Vista, capital do Estado de Roraima.”  

 
No mesmo ano da publicação do Parecer nº 237/83-CFE, foi publicada a Resolução nº 

12/83-CFE10, de 06 de outubro de 1983, que fixava as condições de validade dos certificados de 
cursos de aperfeiçoamento e especialização para o magistério superior, no sistema federal. A Resolução 

nº 12/83-CFE tratava dos aspectos estruturais e os requisitos previstos na legislação federal que 
normatizava o assunto pós-graduação lato sensu. 

 
Frequentar um urso de pós-graduação lato  sensu, apesar do momento educacional e 

do avanço nas ofertas de cursos de pós-graduação stricto sensu, ainda era algo singular na 
história da PMMG,  uma vez que as implicações decorrentes do Parecer nº 237/83-CFE, ainda 
não eram adequadamente exploradas pela Corporação, e essa hipótese de crescimento 
profissional pode ser  vista nas palavras do Coronel PM Antônio de Sousa Filho, da Turma de 
Aspirantes de 1987, que, servindo na Academia de Polícia Militar no ano de 1983, frequentou 
o 1º ano período básico do Curso de Formação de Oficiais, no então 1º Corpo de Alunos, hoje 
Escola de Formação de Oficiais – EFO: 

 

 “Quando fui para o CFO era proveniente do Batalhão de Polícia Florestal e 
havia cursado o Curso de Formação de Soldados – CFSd, no 7º BPM em Bom 
Despacho, tive a felicidade de passar no processo seletivo do CFO juntamente 
com três colegas daquele curso, os então Alunos Praxedes, Leal e Euripes.  
Naquela oportunidade a aprovação do Parecer nº 237/83 do Conselho Federal 
de Educação, foi um fato marcante pois proporcionou aos Oficiais a 
equivalência de direitos que os detentores dos demais cursos de graduação 
possuíam. Esses mesmos direitos permitiram que, no ano de 1990, eu me 
tornasse Especialista em Trânsito pela Universidade Federal de Uberlândia no 
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu.” 

 
No ano de 1992, por ocasião de um processo interno da PMMG, que disponibilizou três 

vagas para o Curso de Especialização em Trânsito, ofertado pelo Departamento de Psicologia 

 
10 BRASIL. Conselho Federal de Educação. Resolução nº 12/83-CFE de 06 de outubro de 1983. Fixa 
condições de validade dos certificados de cursos de aperfeiçoamento e especialização para o magistério 
superior, no sistema federal. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 27 out. 1983, Seção 
1, p. 18233. 
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da Universidade Federal de Uberlândia, no seu Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, obtive 
êxito na aprovação dos exames e em companhia dos então Capitães Solimar Rodrigues Pereira 
e Adirson Barbosa do Prado; fomos transferidos para o 17º Batalhão da PMMG, com sede em 
Uberlândia, para frequentar o citado programa de pós-graduação. A ansiedade e o 
enfrentamento do novo, podem ser percebidas nas qualificações e descrições do Coronel PM 
Adirson Barbosa do Prado e de Solimar Rodrigues Pereira. 

 
A designação para frequentar o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Trânsito, foi 

publicada no BGPM nº 1211, de 11 de maio de 1992. 
 
O Coronel PM Adirson Barbosa do Prado, da Turma de Aspirantes de 1986, servia na 

Academia de Polícia Militar no ano de 1983, onde frequentava o 2º ano período básico do Curso 
de Formação de Oficiais, no então 1º Corpo de Alunos, hoje Escola de Formação de Oficiais - 
EFO e assim relata:  

 
 “Como aluno do CFO a aprovação do Parecer nº 237/83 do Conselho Federal 
de Educação, foi um acontecimento importante pois equiparou os Oficiais da 
Corporação aos detentores dos demais cursos de graduação. Os direitos 
decorrentes da aprovação do Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de 
Educação, permitiu que eu, o Capitão Carlos e o Capitão Solimar, nos 
tornássemos Especialistas em Trânsito pela Universidade Federal de 
Uberlândia no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, isso no ano de 1992.” 

 
Solimar Rodrigues Pereira, da Turma de Aspirantes de 1984, servia na Academia de 

Polícia Militar no ano de 1983, onde frequentava o 2º ano profissional do Curso de Formação 
de Oficiais, no então 1º Corpo de Alunos, hoje Escola de Formação de Oficiais - EFO e assim se 
manifesta:  

 
“Na época como aluno do CFO havia a expectativa sobre a aprovação do 
Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação, pois elevaria os Oficiais 
da Corporação a outro nível de formação, equiparando-os aos detentores dos 
demais cursos de graduação. Valendo-nos dos direitos decorrentes da 
aprovação do Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação, no ano de 
1992, eu o Capitão Carlos e o Capitão Prado, nos tornamos Especialistas em 
Trânsito pela Universidade Federal de Uberlândia no Programa de Pós-
Graduação Lato Sensu. Durante o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, no 
ano de 1995, juntamente com os Capitães Carlos e Campolina, escrevemos 
uma monografia como estratégia para viabilizar o Curso de Aperfeiçoamento 
de Oficiais e o Curso Superior de Polícia, como cursos de pós-graduação Lato 
Sensu, estratégia já concretizada na Corporação.”  

 
 
Na segunda metade da manifestação de Solimar Rodrigues Pereira é abordada uma 

 
11 MINAS GERAIS. Polícia Militar. Designação para frequentar o Curso de Pós-Graduação Lato-Sensu em 
Trânsito. Boletim Geral da Polícia Militar, Belo Horizonte: Comando Geral, n. 12, 11 de Maio de 1992. 
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hipótese de transformação do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e do Curso Superior de 
Polícia, como cursos de pós-graduação lato sensu, trabalhada durante o CAO, tendo como 
modelos de transformações o Curso de Pós-Graduação em Segurança Pública ofertado pela 
PUC-RS e o Curso de Pós-Graduação em Trânsito, ofertado pela Universidade Federal de 
Uberlândia – UFU. 

 
A hipótese de que os cursos de pós-graduação realizados na IES da PMMG, quanto aos 

aspectos estruturais, atendiam aos requisitos previstos na legislação federal que normatizava o 
assunto, naquela época a Resolução nº 12/83-CFE, de 06 de outubro de 1983, se mostrou 
factível e proporcional à realidade educacional de então, permitiu que o estudo fosse aferido 
com o conceito “ótimo”, face à conveniência e oportunidade das informações que se 
mostraram pertinentes, esclarecedoras e úteis para a reformulação de documentos 
doutrinários e estratégicos da Polícia Militar.   

 
Não só a manifestação do Coronel PM Eduardo de Oliveira Chiari Campolina se faz 

importante no processo de validação desta pesquisa narrativa, como também o entendimento 
do Coronel PM Odilon de Souza Couto, orientador de conteúdo do trabalho técnico-científico 
apresentado à Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para aprovação no CAO 
do ano de 1995, segundo semestre. O Coronel PM Eduardo de Oliveira Chiari Campolina, da 
Turma de Aspirantes de 1987, servia na Academia de Polícia Militar no ano de 1983, onde 
frequentava o 1º ano período básico do Curso de Formação de Oficiais, no então 1º Corpo de 
Alunos, hoje Escola de Formação de Oficiais - EFO, tendo ainda, no Coronelato, Comandado a 
IES da PMMG no período de 29 de março de 2011 a 10 de janeiro de 2012 e nos revela:  

 
“Foi muito significante no contexto da educação da PMMG, lembro-me que 
estávamos formados no pátio e o Comandante da APM, Coronel Braga com os 
seus Oficiais e na época Major Euro, chefe da Divisão de Ensino da APM, nos 
trouxe uma notícia muito importante, dava-nos conta de que o então 
Conselho Federal de Educação do Ministério da Educação reconhecia o CFO 
como equivalente aos cursos de terceiro grau do sistema civil de ensino. Eu 
tinha 17 anos e não tinha dimensão da importância daquele anúncio e só vi a 
grandeza daquilo, quando terminei o CFO e fui fazer o curso de comunicação 
social na PUC e eliminei matérias que havia cursado no CFO. Fomos utilizar o 
Parecer nº 237/83-CFE no CAO, eu, o Capitão Carlos e o Capitão Solimar, ao 
abordarmos a questão da mudança de CAO e CSP fornecidos em parceria com 
a Fundação João Pinheiro, como cursos livres, dando a eles o caráter de pós-
graduação lato sensu, o que era algo incipiente naquele momento, poucas 
pessoas possuíam a pós-graduação lato sensu, pouquíssimas possuíam o 
mestrado e menos ainda o doutorado. Aquela decisão abriu caminho para que 
a PMMG pudesse deslumbrar um novo patamar para o CAO e CSP e o Parecer 
nº 237/83-CFE foi o ponto de início para tudo isso. Quando atuei no Centro de 
Estudos e Graduação trabalhei no credenciamento da Academia como IES e 
autorização do CFO como bacharelado tudo isso foi desenhado a partir das 
experiências do CAO e dos trabalhos do Major Marcos Antônio e do Capitão 
Carlos. A APM já dispõe de corpo docente para avançar no além da pós-
graduação lato sensu nesses quase 40 anos do Parecer nº 237/83-CFE, o 
avanço da sociedade e a busca de novos conhecimentos me permitem dizer 
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que o mestrado profissional é algo iminente para a PMMG e que existem IES 
interessadas nessa cooperação, temos profissionais com doutoramento na 
PMMG e eles têm capacidade para promover essa transformação, sabem 
quais linhas de pesquisa seguir e sabem conduzir esse processo. Com certeza 
o ano de 1983 foi o ano que abriu as portas para a excelência no ensino 
profissional da PMMG. 

 
O Coronel PM Odilon de Souza Couto, da Turma de Aspirantes de 1983, servia na 

Academia de Polícia Militar no ano de 1983, onde frequentava o 3º ano profissional do Curso 
de Formação de Oficiais, no então 1º Corpo de Alunos, hoje Escola de Formação de Oficiais - 
EFO, tendo ainda no Coronelato, Comandado a IES da PMMG no período de 08 de julho de 2004 
a 06 de março de 2009 e nos revela:  

 
“Durante o período em que estava cursando o CFO tive ciência de que havia 
um pedido da PMMG para que o CFO fosse reconhecido como curso superior 
de graduação. A solução desse pedido foi pública com o Parecer nº 237/83 do 
Conselho Federal de Educação reconhecendo a equivalência do CFO a curso 
de terceiro grau do ensino civil. Naquela oportunidade o Comando da APM 
deu grande importância ao divulgar a magnitude dessa conquista para o 
ensino na PMMG. Não realizei curso amparado pelo referido parecer, mas 
cursei curso de graduação em instituição de ensino superior civil e eliminei 
matérias que havia cursado no CFO. Já a Revista O Alferes foi lançada em 1983 
e à época trazia artigos doutrinários, legislações da PMMG, informações e 
jurisprudências. Na unidade da PMMG em que atuei como Aspirante-a-oficial 
os documentos publicados na Revista O Alferes eram inseridos no plano de 
instrução da tropa. Tive a oportunidade, no posto de Major PM, de atuar como 
orientador de conteúdo de um trabalho monográfico realizado em 1995, por 
três capitães da PMMG, Carlos, Campolina e Solimar, que teve como objetivo 
apresentar propostas de adequação do CAO e CSP às normas previstas para 
curso de pós-graduação, dada a necessidade de continuidade de estudos por 
parte dos oficiais, considerando que a APM já promovia curso equivalente ao 
3º grau do ensino civil conforme Parecer nº 237/83-CFE.” 

 
A oportunidade de frequentar o Curso de Especialização em Trânsito, oferecido pelo 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com os 
Capitães Prado e Solimar, permitiu um avanço significativo na minha capacidade de 
transformação do conhecimento; naquele ambiente de ensino, pesquisa e extensão tornei-me 
um observador participante, absorvi da minha orientadora a capacidade de construção de 
ideias, aprofundei-me metodologicamente e percebi o significado daquele momento. Tudo 
quanto aprendi naquele espaço de pesquisa, procurei colocar em prática na Divisão de Pesquisa 
da Academia de Polícia Militar; era a forma mais sincera de reconhecer a pessoa da Professora 
Jane Maria Spagnol, minha orientadora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação Lato 
Sensu. 

 
Mas só reconhecer o mérito das pessoas, através da dedicação aos propósitos da Divisão 

de Pesquisa, não era suficiente, era preciso trazer aquela experiência para a IES que eu me 
formei e foi  justamente essa motivação que me guiou em parceria com os Capitães Campolina 
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e Solimar na elaboração de uma proposta de adequação do CAO e CSP às normas previstas para 
os cursos de pós-graduação lato sensu, era a oportunidade de fazer crescer o Parecer nº 
237/83-CFE e também de reconhecer todo o crédito que o Coronel Genedempsey Bicalho Cruz 
atribuiu à minha pessoa nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. 

 
Com a promulgação da Lei nº 9.39412, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB, que deu novo formato à educação brasileira e em particular 
ao ensino profissionalizante, a PMMG se viu na obrigação de atualizar os seus processos de 
ensino, de forma a adequar a legislação profissional de Segurança Pública ao novo 
ordenamento jurídico educacional. Em agosto do ano de 1997, o Coronel PM Chefe do Estado-
Maior nomeou a Comissão nº 021/9713 com a finalidade de rever todo o processo de ensino 
em vigor na PMMG, que ao final culminou com uma série de medidas visando a cumprir a LDB, 
inclusive com a decorrente elaboração do Anteprojeto de Lei que institucionalizava o Ensino 
Profissional de Segurança Pública. 

 
Obviamente, todos os atos decorrentes da institucionalização do Ensino Profissional de 

Segurança Pública, que foram de competência exclusiva da PMMG, no oferecimento de todos 
os seus cursos, foram consolidados. Havia a preocupação com os cursos oferecidos em parceria 
com outras IES, particularmente o CAO e o CSP. A Fundação João Pinheiro estabeleceu convênio 
com a PMMG no ano de 1985 e desde então era corresponsável pelo Curso de Aperfeiçoamento 

de Oficiais e pelo Curso Superior de Polícia. O convênio celebrado entre a PMMG e a FJP foi objeto 
de estudo de Silva (2009) que ao descrever o convênio estabelecido no ano de 1985 entre a 
PMMG e a FJP concluiu ser a proposta da PMMG centrada nas demandas por reforma e 
modernização administrativa da organização policial-militar. 

 
Na figura a seguir,  capturada em 17 de julho de 1985 no prédio da Secretaria de Interior 

e Justiça situado na Praça da Liberdade em Belo Horizonte - MG e de autoria desconhecida, 
ocorreu a assinatura do convênio entre a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG e a 
Fundação João Pinheiro – FJP para que a citada Fundação ministrasse o Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO, da PMMG. Vê-se a partir da esquerda: Coronel PM Leonel 
Archanjo Affonso – Comandante-Geral da PMMG, de costas; Coronel PM Dorgival Olavo Guedes 
Júnior – Chefe do Estado-Maior da PMMG; Coronel PM Klinger Sobreira de Almeida – 
Comandante da Academia de Polícia Militar e Coronel PM Cleinis de Alvarenga Mafra. Á direita 
vê-se, Fernando Oliveira de Sá Andrade – Diretor da Fundação João Pinheiro e Hindemburgo 
Chateaubriand Pereira Diniz – Presidente da Fundação João Pinheiro, dentre outros civis e 
militares envolvidos na materialização do convênio. 

 
 

 
12 BRASIL/MEC. Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Brasília, DF: 20 de dezembro de 1996. 
13 MINAS GERAIS. Polícia Militar. Comissão nº 021/97. Boletim Geral da Polícia Militar, Belo Horizonte: 
Comando Geral, n. 067, 12 de Ago. de 1997. 
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Fonte: http://www.repositorio.fjp.mg.gov.br/handle/123456789/1593. Autorização de uso Processo 

nº 2060.01.0000902/2021-59 
  
Após a conclusão dos trabalhos da Comissão nº 021/97, de 12 de agosto de 1997, 

encarregada de reformular os critérios para convocação, seleção, matrícula e funcionamento 
dos cursos existentes na Corporação, exercendo as minhas funções na Gestão do Ensino na 
PMMG, em companhia do Major Marcos Antônio Santos, desenvolvemos inúmeras tarefas para 
divulgação dos novos modelos de cursos da PMMG, culminado num encontro na Fundação João 
Pinheiro, no qual  se delinearam  as novas nomenclaturas para os Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu existentes na PMMG. 

 
Os contatos com a Fundação João Pinheiro, parceira na oferta do CAO e CSP, com o 

objetivo de modificar as nomenclaturas dos cursos, ajustando-as aos termos da Resolução nº 
12/83-CFE, recomendaram que o Comandante da IES da PMMG estivesse presente e assim o 
Coronel Ari de Abreu – à época Comandante da APM se fez presente no processo com o objetivo 
de modificar as nomenclaturas do CAO e CSP para CESP e CEGESP. 

 
O Coronel PM Marcos Antônio Santos, da Turma de Aspirantes de 1987, foi transferido 

para a APM no ano de 1985, com a finalidade de frequentar o Curso de Formação de Oficiais, 
no ano de 1983; era 3º Sargento PM Comandante do Grupo de Polícia Florestal da cidade de 
Coromandel, tendo frequentado o Curso de Formação de Sargentos na APM no ano de 1981 e, 
em suas memórias, descreve o período que viveu as decorrências do Parecer nº 237/83-CFE, 
como: 

“O Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação foi o marco 
profissional na PMMG, uma vez que reconhecendo a excelência do Curso de 
Formação de Oficiais ofertado pela PMMMG o equivale aos cursos de 
graduação do sistema civil de ensino, permitindo a frequência do seu 
concludente a outros cursos de graduação na forma da obtenção de novo 



38  

título ou ainda como dispensa de disciplina por aproveitamento de estudos. 
Permitiu principalmente a realização de estudos de pós-graduação lato sensu 
e stricto sensu. Anos depois, na busca de uma identidade, o CFO transformou-
se em Bacharelado em Ciências Militares reconhecido pelo Conselho Estadual 

de Educação de Minas Gerais, Parecer nº 862/2005 - Conselho Estadual 
de Educação, de 26 de setembro de 2005. A Revista O Alferes é um canal 
de comunicação e porta-voz da APM – IES da PMMG, junto ao mundo 
acadêmico, fui membro do seu conselho editorial e articulista de matérias 
relativas à área da educação profissional de segurança pública. Frequentei 
vários cursos de pós-graduação com os direitos decorrentes do Parecer nº 
237/83-CFE, sendo: o CAO/95; Especialização em Informática Aplicada em 
1996; Mestrado em Administração Pública na Fundação João Pinheiro nos 
anos de 1998 a 2000; e CEGESP/2006. Orientei e participei em várias bancas 
monográficas quer seja na graduação, quer seja em pós-graduação. Participei 
de comissões diversas no período de 1997 a 2006, sendo que a Comissão nº 
021/97 foi a mais significativa, dela ocorreram as revisões: do Estatuto dos 
Militares; do Regulamento de Promoção dos Oficiais; do Regulamento de 
Promoção de Praças; da Lei de Organização Básica; da Lei de Ensino da PMMG; 
descrição da Profissão no Catálogo Brasileiro de Ocupações – CBO, onde 
muitas propostas foram efetivadas. O Curso Técnico em Segurança Pública – 
CTSP foi o primeiro curso com termos divergentes da carreira militar. 
Fortaleceu a APM como órgão produtor, fomentador e difusor de doutrina na 
Corporação a partir dos vários centros que hoje a compõem. Tudo ocorreu 
porque todos se envolveram, do Comandante-Geral às IES civis: UFMG; 
UEMG; e FJP, passando pelas pessoas que estavam no início dos trabalhos da 
Comissão nº 021/97, que apesar das promoções na carreira continuaram em 
pontos estratégicos para o alcance dos objetivos. Oportuna  foi a reunião que 
participamos na FJP com o Coronel Ari – Oficial humilde, sem vaidades e que 
aceitou como suas as nossas ideias - e o Capitão Carlos, onde se construiu a 
reformulação das nomenclaturas do CAO e CSP em CESP e CEGESP, com a 
exigência do corpo docente qualificado por titulação e não função e o fim da 
monografia em grupo de três, que acontecia no CAO, obrigando ao aluno 
envolver-se no aprofundamento da pesquisa, isso teve significado e 
materialização porque o Comandante da APM passou a ter força suficiente 
que derivou dos estudos embasados pela Comissão nº 021/97 e apoio do 
Comando-Geral da PMMG. Por ocasião do CEGESP/2006, elaborei uma 
monografia com o título A Implantação do Curso de Mestrado em Segurança 
Pública na Polícia Militar de Minas Gerais, face ao grande número de mestres 
e doutores na Corporação, que estabelecia as bases para a transformação do 
CEGESP em Mestrado Profissional, uma vez que a APM dispunha de estrutura, 
biblioteca, corpo docente e um corpo discente mais qualificado, já se passa 15 
anos e ainda não aconteceu. Esse seria o primeiro passo de algo maior, que se 
consubstanciaria no CESP como mestrado e no CEGESP como doutorado, com 
adequações a estudar. Os parceiros potenciais são muitos, cita-se a UFMG, a 
UEMG e a própria FJP, ou outro parceiro interessado, pois o fruto CEGESP 
como mestrado profissional já está no ponto de ser colhido e seria o 
coroamento do Parecer nº 237/83-CFE. Todos os avanços que aconteceram 
na Corporação, no que tange ao crescimento profissional da educação de 
Segurança Pública, são decorrentes de pessoas que se envolveram na 
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melhoria dos produtos ofertados pela APM, no reconhecimento da qualidade 
do ensino que se ministrava e na vontade de dotar a PMMG dos melhores 
profissionais. Sabemos que o CFO atual é bem diferente do aprovado pelo 
Parecer nº 237/83-CFE, com pouco conhecimento da realidade institucional, 
sendo preciso resgatar a identidade institucional originária do CFO, pois a APM 
só subsiste como Instituição de Educação Superior por causa do Parecer nº 
237/83-CFE e do Parecer nº 862/2005 do Conselho Estadual de Educação de 
Minas Gerais, caso venha a perder essa condição, para que ministre cursos de 
pós-graduação, deverá ter autorização do Conselho Estadual de Educação ou 
contratar uma parceira que será a responsável pelo curso. 

 
A respeito do Parecer nº 862/2005-CEE, de 26 de setembro de 2005, sua publicação e 

decorrências podem ser percebidas no endereço eletrônico da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais que diz: 

 
“Em 2005, a Academia de Polícia Militar foi credenciada, por Decreto 
Governamental, como Instituição de Ensino Superior, e o Curso de Formação 
de Oficiais, como Bacharelado em Ciências Militares, com base no Parecer nº 
862, de 26 de setembro de 2005, do Conselho Estadual de Educação, 
homologado pelo Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior.” (MINAS GERAIS, 2009) 

 
O Coronel PM Ari de Abreu, da Turma de Aspirantes de 1975, foi transferido para a APM 

no ano de 1981; foi chefe de curso de turmas do Curso de Formação de Oficiais, Secretário da 
Unidade e professor-militar das cadeiras de policiamento ostensivo e de policiamento ostensivo 
de trânsito para vários cursos, inclusive para a primeira turma de formação de sargentos do 
quadro feminino da PMMG. Nos anos de 1991 e 1992, no posto de Major, retornou à APM, 
onde atuou como Chefe da Divisão Administrativa numa época em que a APM formava e 
aperfeiçoava Oficiais e Praças. Como Coronel comandou a IES da PMMG no período de 30 de 
junho de 1997 a 09 de agosto de 2000 e deixa claro:  

 
“O Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação foi da maior 
importância para a PMMG, uma vez que o Curso de Formação de Oficiais 
passou a ser equivalente a curso superior reconhecido pelo Ministério da 
Educação. Já a Revista O Alferes é uma revista muito importante para a 
pesquisa e que divulga o nome da PMMG, não só no Brasil, mas também no 
exterior. De forma expressiva, lembro-me que no ano de 1998, durante o meu 
Comando na Instituição de Educação Superior da PMMG, após os trabalhos de 
uma Comissão constituída para reestruturação dos cursos profissionais da 
Corporação, coube a minha pessoa, juntamente com o Major Marcos Antônio 
e o Capitão Carlos a operacionalização junto à Fundação João Pinheiro, 
parceira da Academia de Polícia Militar no fornecimento do Curso Superior de 
Polícia e do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, na transformação dos 
citados cursos em Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e que naquela 
oportunidade, durante uma reunião, estabeleceu-se as nomenclaturas 
CEGESP – Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública 
para o Curso Superior de Polícia e CESP – Curso de Especialização em 
Segurança Pública para o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais.” 
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A capacitação profissional e o conhecimento acumulado até aquele momento na área 
da legislação de ensino, intercâmbio com núcleos de pesquisa e frequência em cursos de pós-
graduação lato sensu e stricto sensu, por vários integrantes da PMMG, já avançava além dos 
critérios restritos ao Ensino Profissional de Segurança Pública em Minas Gerais e motivava 
outras IES na busca do capital intelectual produzido na PMMG e que representava o valor 
agregado da Corporação. 

 
Desde novembro de 1995, existia um convênio para colaboração técnica em atividades 

relacionadas à capacitação de recursos humanos e a projetos específicos de interesse comum 
celebrado entre a PMMG e a Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG e através de um 
ofício datado de 02 de julho de 1998, o Reitor da UEMG, Professor Aluísio Pimenta, solicitou à 
PMMG a disponibilidade do Capitão Carlos Alberto da Silva, naquela oportunidade mestrando 
na Fundação João Pinheiro, para atuar como Assessor da Pró-reitora de Planejamento, tendo 
em consideração o profissionalismo, a seriedade, o empreendedorismo e a motivação para as 
áreas de ensino e pesquisa demonstradas pelo Capitão Carlos e testemunhadas pelo Vice-
Reitor, Professor Antônio de Faria e pelo Pró-Reitor de Planejamento, Professor José Osvaldo 
Lasmar. 

  
Tal hipótese não se concretizou, a legislação da Corporação permitia a cessão de 

servidores somente em casos específicos, e a Assessoria em IES civis não era um desses casos 
contemplados pela lei.  

 
A Lei nº 5. 301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do 

Estado de Minas Gerais, em seu artigo 20, diz textualmente: 
 

“Art. 20 – É vedada a utilização de componentes da Polícia Militar em órgãos 
civis, públicos ou privados, sob pena de responsabilidade de quem o permitir. 
Parágrafo único – Ressalvam-se as situações definidas expressamente em lei 
federal.” (MINAS GERAIS, 1969). 

 
O Comando-Geral da PMMG, acerca da minha atuação e do Major Marcos Antônio, fez 

publicar em Boletim Geral da PMMG em data de 13 de agosto de 1998, um elogio, em que 
reconhece a nossa atuação até aquele momento, assinado pelo Coronel PM Márcio Lopes Porto 
à época Comandante-Geral da PMMG com os seguintes dizeres: 

 
“(...) a Corporação absorveu a promulgação da Lei nº 9.394 de 20Dez96 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB) que deu novo formato à 
educação brasileira e em particular, ao ensino profissionalizante. (...) Em 
agosto do ano de 1997, o Chefe do Estado-Maior nomeou a Comissão nº 
021/97 com a finalidade de rever todo o processo de ensino em vigor na 
PMMG, que ao final culminou com uma série de medidas visando cumprir a 
LDB (...) Na Comissão figuraram o Major Marcos Antônio Santos e o Capitão 
Carlos Alberto da Silva, ambos da Seção de Ensino Profissional da Diretoria de 
Pessoal – DP/4, que elaboraram o Anteprojeto de Lei, institucionalizando o 
Ensino Profissional de Segurança Pública em Minas Gerais (...) O Major Marcos 
Antônio é o atual coordenador técnico do Curso Técnico em Segurança Pública 
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e o Curso Superior em Segurança Pública e o Capitão Carlos é o coordenador 
técnico do projeto de Classificação Ocupacional na área de Segurança Pública 
e recentemente teve aprovado como trabalho técnico-profissional o livro: “A 
História da Academia de Polícia Militar: Uma breve abordagem através de seus 
vários comandos” (...) Em reconhecimento aos serviços prestados à 
Corporação, ao empenho dos dois oficiais na Comissão 021/97, determino (...) 
que seja concedido (...) ambos da DP, este merecido Elogio Individual, 
concitando a todos a seguirem seus exemplos de profissionais de Segurança 
Pública” (PMMG, 1998b). 

 
Decorridos 15 anos do Parecer nº 237/83-CFE, no ano de 1998, a oficialidade da PMMG 

já se encontrava em outro nível de inserção nos Programas de Pós-Graduação: a Pós-Graduação 
Lato Sensu já era uma realidade desde o ano de 1990 com os primeiros oficiais que 
frequentaram o Curso de Especialização em Trânsito, ofertado pelo Departamento de 
Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, no seu Programa de Pós-Graduação Lato 
Sensu. 

 
No ano de 1998, conforme ato publicado no BGPM nº 1714, de 03 de março de 1998, 

cinco Oficiais da PMMG foram aprovados no concurso público para o Programa de Mestrado 
em Administração Pública da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro EG/FJP, área de 
concentração gestão de políticas sociais. Nós, os alunos oriundos da PMMG, éramos o Tenente-
Coronel Ricardo Santos Ribeiro da Turma de Aspirantes de 1983, o Major José Anísio Moura da 
Turma de Aspirantes de 1985, o Major Marcos Antônio Santos da Turma de Aspirantes de 1987, 
o Capitão Windson Jeferson Mendes de Oliveira, da Turma de Aspirantes de 1992 e eu. Não 
éramos os primeiros a cursar a Pós-Graduação Stricto Sensu através da parceria institucional 
PMMG – FJP, pois um Oficial da PMMG já estava matriculado no ano anterior, o então Capitão 
Ezequiel Castilho de Oliveira, da Turma de Aspirantes de 1983. 

 
Naquele ano a dinâmica do curso teve início em 02 de março e finalizou o terceiro 

trimestre em 12 de dezembro, infelizmente, naquele ano, ao final do terceiro trimestre por 
motivos familiares tive de trancar a matrícula no curso. Voltei ao curso em agosto de 1999 e 
logo no mês de setembro fui acometido de violento pneumotórax, terceira recidiva, o que me 
obrigou a novo trancamento de matrícula para fins de repouso e restabelecimento da saúde. 
Em agosto de 2000, se daria o meu retorno ao curso; no entanto, encontrava-me na Gestão do 
Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Bom Despacho, cumprindo determinação do Comando-
Geral da Corporação que entendeu ser inconveniente o meu afastamento naquele momento, 
o que levou ao meu desligamento Programa de Mestrado em Administração Pública. 

 
Consolidada a transformação em Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu  com as 

nomenclaturas CESP – Curso de Especialização em Segurança Pública para o Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO e CEGESP – Curso de Especialização em Gestão Estratégica 
de Segurança Pública para o Curso Superior de Polícia – CSP e efetivamente reconhecidos como 

 
14 MINAS GERAIS. Polícia Militar. Designação de Oficiais para participação no Curso de Mestrado em 
Administração Pública da Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Boletim Geral da Polícia Militar, 
Belo Horizonte: Comando Geral, n. 017, 03 de Mar. de 1998a. 
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pós-graduação conforme Parecer nº 359/200415 do Conselho Estadual de Educação, publicado 
no Minas Gerais em 28 de maio de 2004, retroagindo os seus efeitos ao CAO e CSP,  ofertados 
a partir do ano de 1994, temos que os efeitos do Parecer nº 237/83-CFE,  atingira naquele 
momento a maturação da APM como uma Instituição de Educação Superior, face ao teor da 
Resolução nº 12/83-CFE, de 06 de outubro de 1983. 

 
O processo que resulta na edição do Parecer nº 359/2004 do Conselho Estadual de 

Educação, é fruto da vontade profissional do Coronel Helvécio Gomes, constando 
explicitamente a nome dele em seu bojo, conforme Minas Gerais (2004): “1.1 Aos 29.04.2004, 
deu entrada neste CEE o Ofício nº 408/2004 da APM, de 26.04.2004, do qual é signatário o Cel. 
PM Helvécio Gomes, Comandante da Academia de Polícia Militar (...)” fato que, por questões 
de ética, obriga-nos à publicação da sua narrativa. 

 
O Coronel PM Helvécio Gomes, da Turma de Aspirantes de 1983, servia na Academia de 

Polícia Militar no ano de 1983, onde frequentava o 3º ano profissional do Curso de Formação 
de Oficiais, no então 1º Corpo de Alunos, hoje Escola de Formação de Oficiais - EFO, tendo ainda 
no Coronelato, Comandado a IES da PMMG no período de 11 de março de 2003 a 08 de julho 
de 2004, nos revela:  

 
“Durante o período em que estava cursando o CFO foi publicado o Parecer nº 
237/83 do Conselho Federal de Educação reconhecendo a equivalência dos 
estudos do CFO a curso de terceiro grau do sistema civil de ensino. Já a Revista 
O Alferes é uma publicação de expressiva repercussão, de interesses no campo 
das ciências sociais, que vai além das fronteiras da Corporação. O processo de 
reconhecimento do CAO e CSP, como cursos de pós-graduação lato sensu,  foi 
motivado por uma comissão por mim designada composta pelo Tenente-
Coronel Ricardo Santos Ribeiro e pelo Tenente-Coronel João Bosco de Castro 
dentre outros, tendo sido o processo instruído com todas as informações 
necessárias que o Conselho Estadual de Educação exigia para o 
reconhecimento de equivalência dos citados  cursos  ao CESP e CEGESP e antes 
de passar o Comando da APM para o Coronel Odilon, já o havia deixado 
protocolado junto ao Conselho Estadual de Educação, ficando apenas para 
deliberação e aprovação pelo citado Conselho.” 

 
Outros profissionais da Corporação, mesmo não vivenciando o processo de 

transformação educacional que tem início com o Parecer nº 237/83-CFE e nem mesmo o 
resgate da Revista O Alferes, puderam comprovar o valor do objeto desse estudo e o divulgaram 
como forma de consolidação da Academia de Polícia Militar como IES completa, ocupando-se 

 
15 MINAS GERAIS. Conselho Estadual de Educação. Parecer nº 359/2004-CEE de 25 de maio de 2004. 
Equivalência dos cursos oferecidos no período de 1994 a 1998 aos de pós-graduação lato sensu 
especialização em gestão estratégica de segurança pública/cegesp e em segurança pública/cesp 
atualmente ministrados mediante convênio celebrado com a Fundação João Pinheiro, mantenedora da 
Escola de Governo – Capital. Minas Gerais. Belo Horizonte, 28 maio de 2004. Disponível em 
<https://cee.educacao.mg.gov.br/index.php/legislacao/pareceres/download/29-2004/130-parecer-
359-2004>. Acesso em 01 de Jul. 2021. 
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dos três eixos do saber: ensino, pesquisa e extensão. E se expressam nas palavras da Coronela 
Paola Bonanato Lopes, Psicóloga do Quadro de Oficiais de Saúde da PMMG e do Tenente-
Coronel PM Vanderlan Hudson Rolim. 

 
A Coronela Paola Bonanato Lopes, Psicóloga do Quadro de Oficiais de Saúde da PMMG, 

ingressou na PMMG no ano de 1994, servindo na Academia de Polícia Militar nos períodos que 
compreendem os anos de 2001 a 2012 e 2015 a 2018 e sobre o objeto desta pesquisa, nos 
revela: 

 
“Servi na APM e, especificamente no Centro de Formação de Oficiais, hoje 
Escola de Formação de Oficiais - EFO nos anos de 2001 a 2012, e foi nesta 
ocasião que entrei em contato com o Parecer nº 237/83-CFE, que estabelece 
a equivalência do CFO ao nível superior de ensino. Sobre a Revista O Alferes 
sei tratar-se de periódico institucional contendo artigos da área da segurança 
pública. Tive mais contato com a revista quando servi no Centro de Pesquisa 
e Pós-Graduação nos anos de 2016 a 2018. A Revista O Alferes é de extrema 
relevância como vetor e fomentador de discussões técnico-científicas. Minha 
dissertação de mestrado na FAE/UFMG foi sobre o curso de bacharelado em 
ciências militares. O objetivo do meu trabalho foi o de compreender a inserção 
do CFO no nível superior de ensino, e para tanto, empreendi um estudo do 
percurso sócio-histórico do curso e foi nesse momento que tive maior contato 
com as intervenientes decorrentes do Parecer nº 237/83-CFE.” 

 
O Tenente-Coronel PM Vanderlan Hudson Rolim, da Turma de Aspirantes de 2000, no 

ano de 2015, em sua obra intitulada Polícia de Preservação da Ordem Pública fez referência à 
Revista O Alferes. Hoje servindo na Divisão de Ensino da Academia de Polícia Militar, sobre a 
história da Revista O Alferes, assim se manifesta:   

  
“A Revista foi criada pela Resolução nº 628 de 10 de janeiro de 1979, em 
caráter experimental. Somente em 29 de outubro de 1983, data em que 
também é comemorado o Dia Nacional do Livro, ocorreu a publicação da sua 
primeira edição. Mais tarde, a Resolução nº 1.550, de 14 de maio de 1986, 
oficializou e reconheceu a revista, como publicação quadrimestral. As duas 
resoluções foram revogadas pela Resolução nº 3228, de 20 de novembro de 
1995 (...) há uma minuta de resolução para reforçar a revista e elevá-la no 
Qualis.” 

  

Com relação ao termo QUALIS, conforme se abstrai de UNICAMP (2021), temos que:  
 

“é o conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES para estratificação da 
qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação (...) A 
função do QUALIS é exclusivamente para avaliar a produção científica dos 
programas de pós-graduação (...) Dessa forma, o QUALIS afere a qualidade dos 
artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise da qualidade dos 

veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos.” (UNICAMP, 2021). 
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A partir das narrativas construídas pelo público-alvo desta pesquisa e em consonância 
com os documentos que serviram como referenciais para a validação do objetivo dela, face ao 
objeto apresentado e considerando ainda que o espaço temporal validado compreende o 
período entre o dia 31 de janeiro de 1983 e o dia 27 de agosto de 2004, podemos inferir que: 

 
- O Parecer nº 237/83-CFE chancela a Academia de Polícia Militar como a Instituição de 

Educação Superior - IES da PMMG. 
 
- O Parecer nº 237/83-CFE está vivo na memória de todos os envolvidos na IES da 

PMMG, principalmente os Oficiais da Corporação que, em sua totalidade, passaram pela 
Unidade da Corporação que se sustenta nos vértices do ensino, pesquisa e extensão. 

 
- As possibilidades decorrentes da magnitude do Parecer nº 237/83-CFE foram 

usufruídas pelos Oficiais da Corporação, quer seja no aproveitamento dos estudos em cursos 
superiores, quer seja na obtenção de novo título e ainda na realização de estudos de Pós-
Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu, em IES do sistema civil de ensino. 

 
- O avanço dos benefícios decorrentes do Parecer nº 237/83-CFE, dentro da estrutura 

da IES da PMMG, materializou-se no ano de 1999, quando ocorreu a transformação do CAO e 
CSP em CESP e CEGESP, cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e posteriormente foi chancelado 
pelo Parecer nº 359/2004-CEE/MG publicado no Minas Gerais em 28 de maio de 2004, 
retroagindo os seus efeitos ao ano de 1994. 

 
- As múltiplas possibilidades do Parecer nº 237/83-CFE, no campo da Pós-Graduação 

Stricto Sensu, nas palavras do Coronel PM Eduardo de Oliveira Chiari Campolina: “(...) nesses 
quase 40 anos do Parecer nº 237/83-CFE, o avanço da sociedade e a busca de novos 
conhecimentos me permitem dizer que o mestrado profissional é algo iminente para a PMMG 
(...)”;  é um pensamento corroborado pelo Coronel PM Marcos Antônio Santos que ainda 
reforça a APM como uma IES: “(...) o fruto CEGESP como mestrado profissional já está no ponto 
de ser colhido e seria o coroamento do Parecer nº 237/83-CFE(...) a APM só subsiste como 
Instituição de Educação Superior por causa do Parecer nº 237/83-CFE”. 

 
- A Revista O Alferes, apesar de não ter surgido originariamente na Academia de Polícia 

Militar, tem na IES a sua vida, fruto do empenho dos então Major PM Euro Magalhães e 1º 
Tenente PM Genedempsey Bicalho Cruz, que no ano de 1983 a resgataram do ostracismo e a 
reativaram, tornando-a uma revista de divulgação da IES da PMMG. 

 
- A Revista O Alferes, como uma fonte de difusão do conhecimento produzido no campo 

das ciências sociais, cumpre o seu objetivo de projetar a capacidade construtiva dos membros 
da PMMG e investigadores sociais interessados. 

 
- A Revista O Alferes, em face do avanço da IES da PMMG no campo da pós-graduação 

lato sensu e nas hipóteses de oferecimento da pós-graduação stricto sensu, que resulta no 
aprofundamento da produção intelectual, tende à atualização dos seus padrões de forma a se 
ajustar como veículo de divulgação do conhecimento. 
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O conjunto das inferências validam o ano de 1983, como ponto de reflexão sobre as 
transformações na IES da PMMG no campo da Formação Profissional de Segurança Pública, 
tornando-o inesquecível pelos ganhos decorrentes do Parecer nº 237/83-CFE e da projeção 
alcançada pela Revista O Alferes como difusor do conhecimento produzido no campo das 
ciências sociais. 
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HISTÓRIA (in)COMPLETA DA ACADEMIA DE POLÍCIA  
MILITAR DE MINAS GERAIS 

 
2ª PARTE - IDEAIS 

 
 
 

A HISTÓRIA DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - UMA BREVE ABORDAGEM 
ATRAVÉS DE SEUS VÁRIOS COMANDOS 

 
 

 
 

 
O Comando-Geral da PMMG, acerca do trabalho de minha autoria, intitulado A 

HISTÓRIA DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - UMA BREVE ABORDAGEM ATRAVÉS DE SEUS 
VÁRIOS COMANDOS, o reconheceu, como sendo trabalho técnico-profissional, de 
interesse da Corporação, fazendo publicar em Boletim Geral da PMMG em data de 25 de maio 
de 1998, a Resolução Nr 3.420 assinada pelo Coronel PM Márcio Lopes Porto à época 
Comandante-Geral da PMMG, onde são elencados os considerandos relativos à produção 
intelectual: 

 
“a boa qualidade do trabalho elaborado pelo Cap PM Carlos, reconhecida 
pelo Centro de Estudos e Pesquisa da Diretoria de Pessoal e pelo Estado-
Maior da Polícia Militar; 
o fato de o mencionado trabalho registrar parte da história da Corporação, 
o que é útil na realização de pesquisas por militares da Instituição, no 
processo ensino-aprendizagem; 
que a referida obra propicia um referencial para os futuros Comandantes 
da Instituição de Educação Superior da PMMG, oferecendo subsídios para 
o estabelecimento da cabível ação diretiva;” (MINAS GERAIS, 1998) 
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APRESENTAÇÃO 
 
Os amigos da cultura aguardam pressurosos o lançamento de A História da Academia 

de Polícia Militar, feliz iniciativa do Cap Carlos Alberto da Silva, que a escreveu a partir da 
atuação de seus comandantes.  Espera-se que os pósteros da APM e de outras unidades irmãs 
sigam-lhe o bom exemplo. Assim, um dia veremos publicada a História Completa da Milícia de 
Tiradentes. 

 
O Autor é pessoa de reconhecida inteligência, acima da média, e interessada em 

aprender, sempre às voltas com livros e pesquisas. Por tais razões, esta obra é da melhor 
qualidade, enriquece a biblioteca especializada e abre caminho para novos estudiosos do 
tema. 

 
Sou testemunha ocular algumas vezes participante da maioria dos fatos narrados 

pelo Autor, visto que assentei praça, em 1937, no antigo D.I., aqui fiz três cursos e, na 
qualidade de professor, durante vários anos, lecionei três disciplinas no CFO e CSP. ganhei, 
em 1963, o honroso título de mestre do ano e um troféu. Conheci todos os trinta e três 
comandantes arrolados no livro, período que vai de 1934 a 1997. 

 
A leitura calma e reflexiva do texto, mostra curiosa evidência, cada comandante da 

APM imprimia sua marca pessoal na administração, voltada para determinado interesse, 
conforme sua própria escala de valores. O que era essencial para um não o seria para outro.  

 
Sucede que qual fosse o motivo da ênfase administrativa, o intento era a satisfação 

de certa necessidade do Corpo - material ou imaterial, seja por exemplo a eficiência nos 
processos de ensino, ou a disciplina militar ou a prática desportiva, ou a instrução policial, o 
preparo físico, o autocontrole do medo (p. 67, § 5°)16, o rancho, as construções. Houve 
comandante que se preocupou com a ecologia e, então, arborizou o quartel (p. 52, § 4°)17. 
Fica patente o mérito da alternância no poder: a unidade resulta da pluralidade. Cada 
comandante revelou seu estilo, com características próprias. E isto é bom. 

 
No epílogo de sua obra esplêndida, o Capitão Carlos Alberto dá ao leitor prova de 

inteligência e lição de humildade ao deixar em aberto o prosseguimento do livro seu. 
Sim, com certeza deu apenas o primeiro passo na estrada de mil léguas, parodiando 
o célebre filósofo chinês Confúcio. Este livro há de ter continuidade e crescerá ao longo das 
gerações. Será muito útil, agora e sempre. 

 
Coronel PM QOR Saul Alves Martins 

Belo Horizonte, 06 de abril de 1998. 
 
 
 

 
16 Ver página 89, § 1º desta obra. 
17 Ver página 78, § 4º desta obra. 
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PROTO-HISTÓRIA DA ACADEMIA 

 
 

“O   ensino    deve    seguir   um processo contínuo e progressivo de 
educação   sistemática sempre atualizado e aprimorado, visando a 
acompanhar a evolução da sociedade e atingir os padrões mais apurados de 
cultura profissional e geral"18 

 
Os filósofos da administração moderna entendem que os atuais profissionais devem 

buscar a educação continuada como forma de se manterem atualizados perante as 
transformações sociais e, desta forma, podemos entender a evolução da Instituição de Educação 
Superior da Polícia Militar de Minas Gerais. 

 
Instituição de Educação Superior que possui atualmente o seu terceiro nome desde 

quando foi instalada, começou com Departamento de Instrução, passou por Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais e hoje é a Academia de Polícia Militar. 

 
Departamento de Instrução - DI - mostra-nos uma situação menor em que o termo 

instrução não está adequado às proposições da Escola; instrução tem sentido mais restrito e 
sem avanços filosóficos. 

 
Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais - EsFAO - há um significativo 

aumento nos propósitos da Escola, que sai de um termo restrito que é instrução, e se 
embrenha numa seara muito maior que é a de formar e aperfeiçoar, não que anteriormente 
deixasse de fazer isto, mas tinha constatação restrita aos olhos de quem estava do lado de 
fora do portão.  

 
Evoluímos, enfim, para Academia de Polícia Militar - APM - Academia, por si só, já 

explica a grandeza dos seus propósitos; afinal o termo vem de Academus conotando saber e 
conhecimento. 

 
Quando se quer facilitar a história desse templo do saber para aqueles que desejam 

conhecer um pouco mais nossa Escola, o livro "Memória Viva", onde são relatados crônicas a 
respeito da Academia da Polícia Militar, dá-nos um caminho a trilhar. Transcreveremos 
algumas passagens de sua introdução: 

 
“Durante uma visita, do Presidente do Estado, Doutor Olegário Dias Maciel 
e do Secretário do Interior Doutor Gustavo Capanema, em maio de 1932, 
por ocasião das comemorações do 10° aniversário do 1º Batalhão de 
Caçadores, ambos tomaram conhecimento do curso que era ministrado 
pelo professor João Batista Mariano aos Oficiais. Sendo exibida a coleção 
de trabalhos elaborados pelos alunos, chegaram em princípio, a duvidar 
da autenticidade, devido ao elevado nível. 

 
18 MINAS GERAIS. Policia Militar. Comando-Geral. Normas para o planejamento e conduta do 
ensino - NPCE/96-99. Belo Horizonte, 1995, p. 2 
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A dúvida foi logo desfeita, com intervenção do Comandante, confirmando 
a originalidade de cada trabalho. O Presidente Olegário, entusiasmado com 
o progresso alcançado pelos Oficiais Alunos, mandou nomear João Batista 
Mariano, professor complementar da Força Pública, convidando-o em 
seguida para audiências no Palácio, para o estabelecimento das bases de 
um curso que beneficiasse a todos os Oficiais e Sargentos da Força Pública 
e, em consequência, a criação do Departamento de Instrução, aberto a todos 
os militares estudiosos. 
No bairro Prado Mineiro, onde já funcionava uma Unidade destinada 
exclusivamente ao reenquadramento de militares, foi então instalado o DI, 
criado pelo Decreto N° 11.252 de 03 de março de 1934. 
A denominação de DI resistiu desde a sua criação até 18 de julho de 1975, 
quando pela Lei 6.624 passou a se chamar Escola de Formação e 
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsFAO). A denominação atual de Academia 

de Polícia Militar (APM) veio com a Lei 7.627 de 21 de dezembro  de 1979."19 
 
Fato relevante, em todo o processo de formação do Departamento de Instrução, 

foi a figura do Prof. João Batista Mariano, verdadeiro marco pedagógico e que muito 
contribuiu para o ensino na Escola. 

 
O certo é que muitos fatos da história da Academia de Polícia Militar se mostram 

nebulosos e talvez a importância desses fatos tivessem sido à época, considerados 
relativos - face às circunstâncias que os envolveram e o momento político vivido, mas 
quando se quer mostrar uma imagem para o público externo à Polícia Militar do Estado 
de Minas Gerais, passam a ser um conceito dúbio e de difícil interpretação. 

 
Muito pouco se fez e pouco se mostrou; é preciso que os feitos extrapolem os 

portões da Academia de Polícia Militar e sejam apresentados à sociedade, não como uma 
história militar, mas sim como parte integrante da sua história, pois é do seio desta 
sociedade que surgiram os filhos desta Escola. 

 
A história da Academia de Polícia Militar deve ser entendida, também, como a 

evolução do ensino no Estado de Minas Gerais, pois, é ela uma Escola de 3° Grau aberta a 
todos os interessados na solução dos problemas emergentes na sociedade, sobretudo 
aqueles intervenientes na Segurança Pública. 
  

 
19 MINAS GERAIS. Policia Militar. Memória Viva: Crônicas. Belo Horizonte, 1991, p. 11-12. 
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CORONEL JOSÉ VARGAS DA SILVA 
05Mar34 a 010ut34 

 
Com a criação do Departamento de Instrução da então Força Pública do Estado 

de Minas Gerais, foi designado para o seu comando o Coronel José Vargas da Silva que, a 
05 de março de 1934, assumiu o comando da Escola recém-criada. Compareceram à 
solenidade os senhores Interventor-Federal Dr Benedito Valadares Ribeiro; Secretário do 
Interior e Comandante-Geral da Força Pública, Dr Carlos Coimbra da Luz; Chefe do Estado-
Maior Coronel José Gabriel Marques; ExInterventor Federal Dr Gustavo Capanema; 
Comandante da 4ª Região Militar, Coronel Deschamps Cavalcanti, além de outras 
autoridades civis e militares. 

 
Durante o lanche oferecido aos presentes, usando da palavra o Interventor - Federal 

declarou inaugurado e instalado o Departamento de Instrução da Força Pública. 
 
No dia 16 de abril de 1934, começaram oficialmente as aulas no Departamento de 

Instrução, sendo matriculados no Curso de Formação de Oficiais 40 alunos; no Curso 
Especial 48 alunos; e no Curso de Monitores de Educação Física, 57 alunos, encarregados 
da preparação física dos componentes da Força Pública de Minas Gerais. 

 
A ordem do Dia do Coronel Vargas, referente ao início das aulas, dizia:  

 
"Dois fins tendo em vista o Departamento de Instrução da Força Pública: 
Formar Oficiais que integrarão os quadros das Unidades, ao seio das quais 
levarão novos conhecimentos e o entusiasmo sadio e vigoroso dos homens 
que trabalham com fé, e aperfeiçoar, tanto quanto possível, os 
conhecimentos daqueles que ainda podem e devem melhorar suas 
condições intelectuais e físicas. Em futuro não distante, deverão sair daqui 
os professores de amanhã, os evangelizadores de nossos soldados". 

 
Nesse primeiro momento, a formação pelo Departamento de Instrução, atende à 

característica endógena de recrutamento, onde os alunos eram oriundos da própria 
Força, sendo realizado o Curso Especial, dirigido aos    Oficiais subalternos que não tinham 
formação acadêmica. 

 
No segundo semestre do ano de 1934 teve início o primeiro Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais, com 11 alunos. 
 
No dia 02 de outubro de 1934, o Coronel Vargas passou o comando do 

Departamento de Instrução ao Coronel Edmundo Lery Santos. 
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CORONEL EDMUNDO LERY SANTOS 
020ut34 a 26Jan38 

 
O Coronel Lery assumiu o comando do Departamento de Instrução, no dia 02 

outubro de 1934, onde, no ano seguinte, faria o seu Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais. Estando no Comando do DI, respondeu ainda o Coronel Lery, por um certo 
espaço de tempo, pelas funções de Comandante-Geral da Corporação. 

 
No seu primeiro ano de funcionamento, o DI diplomou 33 alunos do Curso Especial; 

14 alunos do Curso de Instrutores de Educação Física e 35 do Curso de Monitores de 
Educação Física. No ano seguinte, ainda no primeiro semestre, formaram-se os primeiros 
alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. 

 
O dia 02 de setembro de 1936 constitui-se num marco na história do Departamento de 

Instrução. O então Presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, fez a entrega do 
Estandarte da Unidade à tropa. 

 
Num cerimonial pomposo, depois de assistir às várias solenidades, o Doutor Getúlio 

Dornelles Vargas entregou solenemente a Bandeira do DI ao seu comandante. Os alunos 
prestaram continência à sua bandeira, na presença do Pavilhão Nacional. 

 
Ao fazer a entrega, declarou o senhor Presidente da República que o fazia cheio de 

entusiasmo e emoção, porque estava certo de que os alunos do DI não faltariam aos seus 
deveres, em conformidade com juramento que fizeram. 

 
Após ser saudado pelos presentes, o Presidente respondeu às saudações, 

brindando a Força Pública, cuja bravura, destemor e heroísmo, eram um legítimo 
motivo de orgulho para Minas e para o Brasil. 

 
A alegria que se fez presente dias antes, por ocasião da entrega da Bandeira do DI, no 

dia 14 de setembro, se fez tristeza. Durante uma aula de equitação, quando cursava o 3° ano do 
Curso de Formação de Oficiais e às vésperas da formatura, ALBERTO SILVA, que hoje é 
patrono de um torneio desportivo disputado pelos Cadetes da ACADEMIA DE POLÍCIA 
MILITAR, veio a falecer. 

 
No dia 15 de dezembro de 1936, formou-se a primeira turma de Aspirantes da Força 

Pública do Estado de Minas Gerais. Eram·28 Aspirantes que materializavam o sonho e a 
persistência daqueles Oficiais que viram na evolução cultural de seus quadros o futuro 
da Corporação. 

 
No dia 17 de outubro de 1937, o coronel Lery foi designado para comandar a 

então reorganizada " BRIGADA LERY SANTOS", seguindo com ela para Alfenas, em 
caráter expedicionário, regressando a 23 de novembro. 

 
No dia 26 de janeiro de 1938, o Coronel Lery passa o comando do Departamento de 
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Instrução ao Coronel Vargas, de quem recebera o comando em 1934. Na ocasião, aludindo 
ao trabalho do Coronel Lery frente à Escola, o Coronel Vargas assim se referiu: 

 
"No setor educacional da Milícia de Tiradentes, sua ação foi segura e nítida, 
empregando o melhor de seus esforços no sentido de que o soldado mineiro 
fosse dotado de boa instrução intelectual e militar.”  
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CORONEL JOSÉ VARGAS DA SILVA 
26Jan38 a 19Fev40 

 
O Coronel Vargas, idealista e um dos principais idealizadores da nova Escola retorna 

para comandá-la. Com seu espírito inovador, já no dia 03 de abril de 1938 inaugura-se a 
Escola Regimental, destinada ao ensino fundamental daqueles que dele necessitavam, 
oferecendo mais uma alternativa de instrução para a Força Pública do Estado. 

 
Os avanços eram constantes em todas as áreas de atuação da Escola, os cursos 

cumpriram seus objetivos, como disse o Inspetor Técnico da Escola, no Instituto Propedêutico:  
 
"A verdadeira educação, consiste em dar ao corpo e à alma toda a beleza, toda a 

perfeição de que são capazes.” 
 
O culto a "Tiradentes” O Alferes do Regimento Regular de Cavalaria de Minas, patrono 

das Polícia Militares e patrono cívico do Brasil, foi introduzido na Escola, com a chegada do seu 
retrato, no dia 12 de abril de 1938.  

 
Objetivando dar aos alunos do Curso de Formação de Oficiais o aspecto de 

estudantes de uma Escola Militar estabeleceu-se o uso dos espadins. A origem histórica 
da pequena espada, remonta à era dos Czares do Império Russo, onde os príncipes, que 
se preparavam para no futuro assumirem os rumos do Império, utilizavam tais armas, 
que representavam a honra, a autoridade e a dignidade daqueles que a portavam. A 
encomenda foi feita a uma empresa do Rio Grande do Sul, Abramo Eberle & Cia. 

 
No dia 19 de fevereiro de 1940, o Coronel Vargas deixa o comando do 

Departamento de Instrução, passando a comandar interinamente, esta Escola o Tenente-
Coronel Ernesto Pereira do Nascimento. 
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TENENTE-CORONEL ERNESTO PEREIRA DO NASCIMENTO 
19Fev40 a 24Jul43 

 
O Tenente-Coronel Ernesto assumiu o Comando do então Departamento de 

Instrução, em substituição ao Coronel José Vargas da Silva, em data de 19 de fevereiro de 
1940, comandando interinamente a Escola, até o dia em que foi designado para exercer 
funções nos serviços de Estado-Maior da Força Pública do Estado de Minas Gerais. 

 
Nesse período foi decretado o Estado de Guerra no País, quando, então, criou-se o 

Serviço de Defesa Passiva antiaérea, sendo instalado o primeiro posto nesta capital, na sede 
da Delegacia Fiscal. Lá, os alunos do Departamento de Instrução, tiveram a oportunidade de 
receber informações a respeito dos movimentos das tropas brasileiras, na 2ª Grande 
Guerra Mundial. No ano de 1941, pela primeira vez, alguns Oficiais e Sargentos do 
Departamento de Instrução, foram matriculados no Curso de Educação Física, na Escola de 
Educação Física do Exército, na cidade do Rio de Janeiro. 

 
Naquele mesmo ano, criou-se a Seção de Enxadristas da Escola. No ano de 1943, 

funcionou na Escola o primeiro curso de esgrima e baioneta, visando dar aos Oficiais a 
habilidade necessária no manuseio das referidas armas. A partir desta instrução, com os 
ensinamentos adquiridos durante o curso, levaram aos integrantes das Unidades onde 
serviam, as instruções recebidas.  

 
No dia 15 de fevereiro, extinguiu-se a Diretoria Técnica da Instrução de 

Transmissões, que funcionava na Escola. No mês seguinte, mais precisamente no dia 15 de 
março, a Escola sofre mais um golpe na área de ensino. Por questões de ordem financeira 
o Governo do Estado determinou que todas as atividades escolares do Departamento de 
Instrução fossem suspensas. 

 
 No dia 05 de julho de 1943, houve o reinício das atividades escolares do DI, fixando-se 

o número de alunos para os cursos a funcionarem no 2º semestre daquele ano. O Tenente-
Coronel Ernesto, já designado para exercer funções nos Serviços de Estado-Maior, em data 
de 24 de julho de 1943, passa o Comando do Departamento de Instrução ao Coronel Egídio 
Benício de Abreu. 
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CORONEL EGÍDIO BENÍCIO DE ABREU 
24Jul43 a 07Abr45 

 
Ao assumir o comando do Departamento de Instrução, o Coronel Egídio encontrou 

uma situação não muito favorável à Escola. Os fatos antecedentes demostravam um 
descaso do Governo do Estado para com a formação na Força Pública. Nos anos de 1942 e 
1943, não foram realizados concursos para admissão de novos alunos. 

 
Como os alunos não haviam sido dispensados durante o período em que as aulas 

haviam sido suspensas, o retorno às atividades, no 2º semestre, transcorreu normalmente. 
 
No ano de 1943 houve uma marcha conjunta entre os integrantes do Departamento 

de Instrução e os componentes do 6° Batalhão de Caçadores. Pouco tempo depois realizou-
se um acampamento conjunto com o 1° Batalhão de Caçadores. Essas atividades faziam parte 
da Instrução Militar. Naquela ocasião o Coronel Egídio, cumulativamente, por um breve 
período, assumiu o cargo de Diretor Técnico de Instrução Militar. 

 
Para enriquecer a instrução curricular e promover a aproximação dos alunos com a 

sociedade civil, passou a ser comum o Curso de Formação de Oficiais participar de palestras 
sobre diversos assuntos, que eram promovidas e levadas ao ar pela Rádio Inconfidência., 
num programa semanal às sextas-feiras, onde o chamamento para o programa eram os 
primeiros versos da Canção da Polícia Militar. Acontecia também a apresentação do coral dos 
alunos. 

 
No dia 28 de dezembro, aconteceu a formatura da turma de Aspirantes de 1943, 

no pátio do DI. Formaram 33 Aspirantes. 
  
No mês de março de 1944 houve o início das aulas da turma de Aspirantes de 1946. 

Era o retomo da Escola ao seu curso normal, entretanto, no ano de 1945 não houve seleção 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais. 

 
No dia 07 de abril de 1945, o Coronel Egídio Benício de Abreu deixa o Comando do 

Departamento de Instrução, assumindo em seu lugar o Coronel João Lemos da Silva. 
  



61  

CORONEL JOÃO LEMOS DA SILVA 
07Abr45 a 020ut47 

 
Com a sociedade sentindo as consequências 2ª Grande Guerra Mundial, o Coronel 

Lemos assumiu o Comando do Departamento de instrução, no dia 07 de abril de 1945. Foi um 
período de transição, motivada por uma nova postura da humanidade, chocada pelo 
holocausto vivido. 

 
Como realização de vulto, no comando do Coronel Lemos, pode-se citar a 

implantação do Curso de Aperfeiçoamento e Oficiais nos moldes do extinto Curso Especial 
e a instalação da Escola Regimental, destinada às aulas de Português, Aritmética, História 
do Brasil e Geografia do Brasil. Estabeleceu-se também o uso de distintivos na gola dos 
uniformes de brim caqui, criando ainda as normas e critérios próprios para o Batalhão de Desfiles, 
formado por alunos da Escola. 

 
Durante esse Comando, ocorreu uma decisão inusitada. Quando a turma de Aspirantes 

de 1948 cursava o segundo ano, decidiu-se que civis seriam aceitos para matricularem no Curso 
de Formação de Oficiais. Porém, nenhum dos civis que se candidatou conseguiu a 
classificação naquele ano. 

 
No dia 02 de outubro de 1947, pela segunda vez na história do Departamento de 

Instrução, um ex-comandante volta a comandar a escola, pois o Coronel João Lemos da Silva 
passa o Comando da Escola ao Coronel Egídio Benício de Abreu. 
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CORONEL EGÍDIO BENÍCIO DE ABREU 
040ut47 a 04Jan50 

 
Em 04 de outubro de 1947, o Coronel Egídio reassume o Comando da Escola. Dessa 

vez, ao contrário da primeira, com as coisas fluindo dentro da normalidade, o Comandante 
encontrava o DI em uma trajetória ascensional. 

 
Durante esse seu comando ocorreram duas trocas de uniformes. A primeira, abolindo 

o uso de botas e a segunda, adaptando os uniformes às mudanças ocorridas no Exército 
Brasileiro. 

 
Em 1948 começa o curso da turma de Aspirantes de 1951. A novidade era o ingresso 

de cinco civis no Curso de Formação de Oficiais. O curso também passa a ter duração de 
quatro anos. 

 
Em fins de 1948 houve um acampamento em Santa Luzia, com quase a totalidade 

da tropa da Escola participando das manobras e exercícios. 
 
No ano seguinte, ocorreu a inauguração de uma pista de aplicação, no bairro 

Mangabeiras, onde os alunos do Departamento de Instrução poderiam praticar exercícios. 
 
O sucesso obtido pelas tropas americanas na 2ª Grande Guerra Mundial fez com 

que a Polícia Militar deixasse a instrução militar francesa e passasse a utilizar a americana. 
 
Houve, também, uma profunda modificação no currículo do Curso de Formação de 

Oficiais. A instrução que até então era iminentemente militar, passou também a ter cunho 
policial. Foram introduzidos assuntos como criminologia, criminalística, economia política 
e sociologia 

 
O Coronel Egídio, por ser músico e apreciador dos clássicos, organizou o primeiro 

coro de Cadetes da Polícia Militar, que fez apresentação para públicos seletos, na Capital 
do Estado. 

 

Criou, também, a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, sendo ainda, o responsável pela 
musicalização da Canção da Polícia Militar, a letra é de autoria do Coronel PM Saul Alves 
Martins. 

 
No dia 04 de janeiro de 1950 o Coronel Egídio deixa o comando do Departamento de 

Instrução, matriculando-se no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Assume o comando o 
Coronel Manoel José de Almeida. 
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CORONEL MANOEL JOSÉ DE ALMEIDA 
04Jan50 a 02Mai52 

 
O Coronel Manoel José de Almeida, ao assumir o comando do Departamento de 

Instrução, já trazia na sua bagagem de homem público, uma vasta experiência no campo 
do ensino. Conhecido como educador moderno e atuante, realizou profundas 
modificações nos padrões da educação de base na Escola. 

 
De um discurso sobre a pessoa desse Oficial, extraímos as qualidades que a ele foram 

atribuídas, e refletem o comportamento de quem sempre se dedicou à arte de ensinar. 
 

“Seja como Aspirante, Instrutor ou Oficial Comandante do Departamento 
de Instrução - DI -, procurou desenvolver nova e singular concepção na 
área militar, abordando temas educacionais e  humanísticos em sua 
Corporação, formulando conceitos embasados na expressão 'educar e 
assistir', ao invés de apenas 'vigiar e reprimir'." 

 

Concebia a ação de polícia como um ato de solidariedade humana e questionava a 
irracionalidade de uma ação que se esgote na repressão criminal brutalizada e não raro 
estimuladora de maus instintos e de contaminação. 

 
O Coronel Almeida - filósofo da educação - numa visão contemporânea dos fatos, 

dentro da máxima de que atuar no nível das causas dos grandes problemas é diminuir os 
problemas futuros, trabalhou o projeto das Escolas Caio Martins, educando crianças e 
adolescentes, projeto este que mais tarde foi reconhecido como modelo pela ONU. 

 
Ao participar da comissão que elaborou a reforma do ensino no Departamento de 

Instrução, atuou ativamente como fator de sensível transformação do ensino. Introduziu, 
nesse sentido, a percepção da necessidade de   se atuar ao nível das causas dos grandes 
problemas com que se depara a sociedade, mais que ao nível de seus efeitos. 

 
Sempre preocupado com o apoio ao ensino, o Coronel Almeida, cria também, na escola 

a Seção de Meios Auxiliares. 
 
No ano de 1950 inauguraram-se as novas instalações do Pavilhão do Comando e 

Administração, onde até hoje funcionam. Pode se considerar que assim, de fato, alicerçava-se, 
em bases sólidas, o futuro da Escola. 

 
Uma prova disso é que já no final do ano de 1951, o Departamento de Instrução propõe 

e remete aos respectivos Ministros e Dirigentes, um projeto de competições entre as diversas 
Forças Militares, como parte das comemorações do décimo oitavo aniversário de sua instalação. 

 
É importante salientar, ainda, que o Coronel Manoel de Almeida, foi o primeiro 

comandante do Departamento de Instrução com origem no Curso de Formação de Oficiais, 
tendo sido declarado  Aspirante em 1936. Tão logo assumiu o comando da Escola para exemplo 
e buscando maiores conhecimentos, fez o seu Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Deixou o 
comando do Departamento de Instrução no dia 02 de maio de 1952.  
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CORONEL MANOEL DE ASSUMPÇÃO E SOUZA 
03Mai52 a 05Nov54 

 
Vindo do Quartel do Comando-Geral, o Coronel Assumpção apresentou-se, no dia 

03 de maio de 1952, para assumir o Comando do Departamento de Instrução, acumulando-
o com funções na Assistência Militar da Secretaria do Interior, até ser substituído. 

 
Durante as Olimpíadas da Polícia Militar de Minas Gerais, no ano de 1952, adotou 

as cores verde   e branca, para serem as cores do uniforme de educação física do 
Departamento de Instrução. 

 
Em 1953, por ocasião do 19° aniversário do DI, inaugurou a Sala de Ciências 

Tenente-Coronel Schmitz, numa homenagem àquele que fora o Diretor Técnico do 
Instituto Propedêutico da Escola. Alemão de naturalidade e Oficial honorário da nossa 
Corporação, dedicou toda sua vida ao ensino e em especial ao Departamento de Instrução. 
Criou-se, também naquela oportunidade, o Gabinete Cine-Fotográfico da Escola. 

 
Preocupado em proporcionar aos alunos uma formatura de expressão, criou-se a Caixa 

de Fundos do Curso de Formação de Oficiais, com contribuições mensais dos alunos, sendo 
administrada por uma diretoria composta de alunos e supervisionada pelo Comandante do 
Departamento de Instrução. 

 
Reconhecendo o seu mérito e o seu interesse pelas coisas da Escola, o Coronel 

Assumpção foi convidado para paraninfar a turma de Aspirantes de 1954. 
 
No dia 05 de novembro de 1954 deixa o Comando da Escola, indo assumir o 

Comando-Geral da Polícia Militar, mas nem por isso, deixando de se preocupar com o DI, 
lá empreendendo grandes obras. 
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CORONEL JOSÉ MARQUES FILHO 
01Dez54 a 15Mar55 

 
O Coronel José Marques Filho, assumiu o comando do Departamento de Instrução 

já no final do período letivo do ano de 1954, estavam iniciando as férias dos cursos que 
funcionavam na Escola e assim nada pôde ser feito voltado efetivamente para os alunos 
dela. 

 
Comandando-a do dia 1° de dezembro de 1954 a 15 de março de 1955, o Coronel 

José Marques nada acrescentou ao contexto da história do Departamento de Instrução, 
pois, os referenciais que lhe poderiam ser úteis - que se manifestavam nos alunos dos diversos 
cursos - não se faziam presentes na Escola. 

  
Assim, em 15 de março de 1955, o Coronel José Marques Filho deixou o comando do 

Departamento de Instrução.  
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CORONEL EURICO PASCHOAL 
02Jun55 a 19Ago61 

 
Profissional capacitado e interessado para com as coisas do Departamento de 

Instrução, assume o Comando da Escola em data de 02 de junho de 1955 o Coronel Eurico, 
transformando-a num verdadeiro canteiro de obras. O Departamento de Instrução necessitava 
acompanhar o avanço do ensino. Era necessário adaptar o educandário às necessidades 
emergentes do campo discente e, não havia uma alternativa, senão a construção das 
edificações necessárias. 

 
Na vasta área pertencente ao DI, pouco mais havia do que um velho casarão, 

servindo de rancho, um ginásio de educação física, uma enorme quantidade de baias 
adaptadas para alojamentos dos alunos. A partir das necessidades da Escola, construiu uma 
excelente pista de atletismo e um excelente prédio servindo à Administração. 

 
Cuidou também da construção de uma Praça de Esportes que servisse para as aulas 

dos alunos dos diversos cursos da Escola e que também servisse à Policia Militar, contando 
com uma piscina olímpica, uma piscina infantil,  poço de vadiagem, piscina de saltos, 
vestiários infantis e adultos, prédio da administração, poço artesiano, casa de elevação, 
casa de máquinas, campo de futebol, vestiário do campo de futebol, quadras de basquete 
e de vôlei, subestação elétrica, campo de malha, rede de esgoto, pérgola, arborização, 
sonorização, bar e parque infantil. 

 
Objetivando também melhorar a administração da Escola, iniciou as seguintes obras: 

corpo da guarda pavimentação asfáltica, xadrez, alojamento dos oficiais, alojamento dos 
sargentos, gabinetes dentários e médico, salas de aula, cantina, remodelação da Banda de 
Música, internato Governador Bias Fortes e refeitório. 

 
Além das construções citadas, o comando da Escola não descuidou de melhorar 

outros setores do Departamento de Instrução. Adquiriu móveis, sonorizou o refeitório, 
criou a galeria de retratos dos ex-comandantes, recebeu viaturas, criou e instalou uma nova 
Companhia de alunos nas dependências que eram ocupadas pelo gabinete médico. 

 
O Setor de ensino, como não poderia deixar de ser, sofreu profundas 

transformações. A Escola que no início do Comando do Coronel Eurico contava com 80 
alunos, passava a contar com quase 400; a tônica era modernizar para atender à demanda. 

 
As modificações para o Corpo discente e ensino, atenderam ao seguinte: Regimento 

de Internato para o Curso de Formação de Oficiais: Redução do Curso de Formação de 
Sargentos para seis meses; Curso de Formação de Oficiais de Administração, em 03 anos; 
Introdução de novas matérias no campo policial e fundamental; e a equiparação do Curso 
de Formação de Oficiais ao curso colegial. 

 
Foi aberta também a matrícula para alunos de Polícias Militares de outros Estados 

do País, para frequentarem o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e Curso de Formação 
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de Oficiais. A aceitação verificada, pode avaliar o conceito que a Escola atingira. 
 
Também, no comando do Coronel Eurico Paschoal, introduziu-se, definitivamente o 

uso do espadim na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo como finalidade 
complementar o uniforme dos cadetes do Curso de Formação de Oficiais. 

 
Devido ao grande número de candidatos aos diversos cursos, o sistema de admissão 

sofreu modificações para atendimento à nova realidade da Escola. 
 
Para atender ao corpo discente cria-se na Escola o internato; a sala de topografia; a 

escola de datilografia; a biblioteca; a sala de meios auxiliares é consolidada; e o plano de 
uniformes específico para o Curso de Formação de Oficiais. 

 
No campo desportivo são organizadas equipes de futebol de salão; boxe; judô; 

atletismo; malha; tênis de mesa; futebol e basquetebol. 
 
Para atender aos militares e seus dependentes, cria-se nas instalações do 

Departamento de Instrução, num prédio anexo ao da Administração, o Colégio Tiradentes. 
 
 No dia 19 de agosto de 1961, o Coronel Eurico Paschoal deixa o comando da Escola, 

convicto de que as obras empreendidas no seu comando concretizaram o ideal da 
formação dos quadros da Polícia Militar, atendendo não só aos integrantes do 
Departamento de Instrução, mas a todos os outros militares, que por fim, puderam ter uma 
Casa de Ensino de onde advinha a doutrina da Corporação. 
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CORONEL JOSE GERALDO DE OLIVEIRA 
21Ago61 a 18Mar62 

 
Oficial de grande cultura, sobressaindo-se dentre os demais de sua época, o Coronel 

Jose Geraldo de Oliveira, assume o comando do Departamento de Instrução no dia 21 de agosto 
de 1961, recebendo uma Escola remodelada e de grande potencial no campo da formação 
profissional na Polícia Militar. Excelente educador e disciplinador de linha tradicionalista, o 
Coronel José Geraldo já havia se sobressaído como instrutor na Escola. 

 
Seu período de comando foi muito curto, o que o impediu na consecução de 

objetivos mais arrojados que tinha planejado. O País vivia uma crise de instabilidade política 
muito grande, que afetava sobremaneira o Departamento de Instrução e toda a Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais. Logo que assumiu o Comando, instalava-se no País o 
Parlamentarismo. 

 
Devido a esse período, tumultuado por movimentos grevistas de operários e 

estudantes, o cumprimento do currículo da Escola ficou bastante prejudicado pelo emprego 
constante da tropa. Mas, para os alunos do último ano do Curso de Formação de Oficiais, foi 
uma oportunidade ímpar para a prática do exercício de comando. 

 
Apesar da ênfase na forma de estar voltada para o ensino militar e a educação 

física, algumas matérias jurídicas foram incluídas no currículo dos cursos, melhorando assim, 
a área do ensino policial, haja vista, que naquela época não existia a área de ensino jurídico. 

 
A· Escola necessitava se expandir e em parceria com alunos de outros educandários, 

desenvolveu o entrosamento necessário para fixá-la no contexto estudantil do Estado. 
Sendo assim, foi criado no dia 13 de março de 1962, o Serviço de Imprensa e Relações 
Públicas do Departamento de Instrução, com o objetivo de difundir, amplamente no meio 
social e estudantil, as atividades da casa. 

 
Devido à sua reconhecida inteligência, capacidade pessoal e à sua boa forma militar, 

moral e intelectual, sendo poliglota falava fluentemente alemão, francês e holandês e 
ainda lecionava latim, o Coronel José Geraldo de Oliveira, atendendo a um chamamento do 
Dr Magalhães Pinto, Governador do Estado à época, deixa o comando do Departamento de 
Instrução para assumir o Comando-Geral da Polícia Militar. 
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CORONEL EURICO DE ALVARENGA MAFRA 
07Mai62 a 21Jan63 

 
Indicado pelo Governador Magalhães Pinto para assumir o Comando do Departamento 

de lnstrução, o Coronel Mafra já contava, à época, tempo de efetivo serviço que lhe 
permitiria ir para a reserva. Entretanto, ficou mais um ano na ativa, para poder 
desenvolver uma tarefa que lhe era nova, a de comandar o centro de formação e irradiação 
de doutrinas da Polícia Militar. 

 
Ao assumir o Comando, no dia 07 de maio de 1962, encontrou a Escola com sérios 

problemas de ordem financeira.  Foi preciso adotar medidas que diminuíssem os gastos, 
sendo a primeira, o desalojamento daqueles que residiam na capital e assim o desejassem. 

 
Durante o Comando do Coronel Mafra, funcionaram na Escola os Cursos de 

Aperfeiçoamento de Oficiais; de Formação de Oficiais; e de Formação de Sargentos. 
 
Com a visão voltada para o ensino Acadêmico, o Coronel Mafra não media esforços no 

sentido de evitar o empenho demasiado dos alunos nas práticas operacionais. Contando com 
o apoio do Governador do Estado, foi-lhe possível a efetivação destas medidas, o que refletiu 
no cumprimento dos currículos e numa melhor integração entre os Corpos discentes e docente. 

 
No campo da edificação, construiu-se o almoxarifado do Departamento de Instrução, 

com recursos e mão-de-obra próprios. Foi marco significativo na organização da vida na Escola, 
isto porque até aquele ano, o armamento e todo o material próprio de almoxarifado eram 
guardados em cubículos e, às vezes, nas vias das escadas. 

 
O Coronel Mafra deixa o Comando do Departamento de lnstrução no dia 21 de 

janeiro de 1963. 
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CORONEL JOSÉ ORTIGA 
29Jan63 a 28Fev66 

 
Logo após a assunção do comando do Departamento de Instrução, no dia 29 de 

janeiro de 1963, o Coronel José Ortiga seguiu para Washington, nos Estados Unidos, onde 
frequentou o Curso de Administração de Polícia, seguido de um estágio de quatro meses 
em diversos Departamentos de Polícia de sete Estados americanos. Lá, quando falava do 
DI, referia-se ao mesmo como "Military Police Academy". Não havia mais sentido falar-
se em Departamento de Instrução. A efetivação desta realidade só viria a acontecer anos 
mais tarde. 

 
Em 1964, vivendo o clima da Revolução, orgulha-se o seu efetivo ante a previsão de 

missões que haveriam de se suceder. Contava a Escola com um grupo modelar de Oficiais, 
que a partir da década de 70, passariam a liderar a Corporação. 

 
Procurava-se harmonizar novas ideias àquelas já existentes, para, a partir daí, adotar 

procedimentos que conduzissem para a efetiva melhoria da formação dos alunos. Assim, 
procura também inculcar no espírito do jovem o sentimento básico da valorização da 
própria história da Polícia Militar, evidenciando seus episódios e seus vultos. 

 
Na busca da solidez e do aprimoramento ao setor de apoio ao aluno, investe-se na 

seção de orientação psicológica, pois, sabe-se que uma boa formação policial-militar, 
necessitava ser complementada por uma base humanística de boa qualidade. 

 
Preocupado em proporcionar aos alunos momentos de lazer e descontração, 

inaugurou-se a sala de jogos da Escola. 
 
De formação religiosa, sente faltar na Escola, um local de oração, um templo, um 

lugar em que seus integrantes pudessem buscar a paz e fortalecer o espírito. Inaugura-se 
no dia 30 de janeiro de 1966, a capela do Departamento de Instrução. Nesta obra, o 
capelão, Padre Luiz De Marco Filho, não só ajudou na medição da área, como também 
trabalhou até de servente de pedreiro. 

 
Havia também a necessidade de se oferecer melhores acomodações aos 

integrantes da Banda de Música, para que pudessem treinar satisfatoriamente. O então 
Comandante idealizou o projeto e os próprios músicos realizaram a obra sob a 
coordenação do oficial capelão Padre Luiz De Marco Filho. Assim surgiu a sala da Banda de 
Música. 

 
Ainda no seu comando, com aprovação e o apoio do Comandante-Geral, fez retomar 

o "azulão", uniforme de gala que havia deixado de ser usado pelos alunos do Curso de Formação 
de Oficiais. 

 
No dia 28 de fevereiro de 1966 o Coronel José Ortiga deixa o comando do 

Departamento de Instrução, indo assumir a Assistência Militar da Secretaria de Segurança 
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Pública. 0 Coronel Paulo Reis é designado para assumir o Comando da Escola. 
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CORONEL PAULO REIS 
01Mar66 a 06Jun67 

 
0 Coronel Paulo Reis ao assumir o comando do Departamento de Instrução, no 

dia 10 de março de 1966, já trazia consigo um vasto conhecimento da Escola. Aspirante da 
turma de 1943, servira no Departamento de Instrução até o posto de Capitão, como 
Instrutor de Educação Física. 

 
Preocupado com a situação dos professores que ministravam aulas na Escola, 

o Coronel Paulo Reis determinou um estudo para verificar a situação daqueles 
profissionais, objetivando regular as responsabilidades, deveres, direitos e acesso à 
carreira do quadro docente civil. 

 
0 Parque desportivo da Escola também foi objeto de preocupação desse 

comandante. Necessitando de ajuste quanto a sua correta utilização, principalmente 
a sua pista de atletismo, foram elaboradas as normas gerais para a utilização dele. 

 
A criação do Curso de Monitores de Educação Física para Cabos, Soldados e 

Civis, era mais uma forma de procurar a melhor qualificação interna do pessoal da 
Polícia Militar e ao mesmo tempo habilitar civis para este mister, numa ação contínua 
de relações públicas. A aula inaugural do Curso, foi no dia 23 de julho de 1966, proferida 
pelo comandante. 

 
0 complexo das instalações físicas da Polícia Militar no bairro Prado Mineiro, 

necessitava que fossem delimitadas as áreas de responsabilidade de cada Unidade. 
Designou-se uma comissão para proceder tais estudos, que viabilizariam a delimitação 
dos espaços físicos pertencentes ao Departamento de Instrução, Batalhão Escola, 
Regimento de Cavalaria de Minas e Praça de Esportes. 

 
0 Coronel Paulo Reis deixou o comando do Departamento de Instrução, no dia 06 

de junho de 1967, tendo logo em seguida se transferido para a reserva. 
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CORONEL ELLOS PIRES DE CARVALHO 
06Jun67 a 080ut70 

 
0 Coronel Ellos assumiu o Comando do Departamento de Instrução buscando o 

aprimoramento profissional dos Oficiais da Polícia Militar, envidando uma série de 
esforços, objetivando adaptar o currículo do Curso de Formação de Oficiais, de modo que 
o futuro Aspirante, pudesse realizar o Curso de Direito na PUC, mediante convênio, em 
apenas 02 anos. Tal objetivo, ainda, hoje, não se transformou em realidade. 

 
Entre os marcos do seu comando está a modificação do currículo do Curso de 

Formação de Oficiais, a criação do Curso Superior de Polícia - CSP, curso este de alto 
nível. Na sua ideia original o CSP destinava-se aos Oficiais Superiores de nossa 
Corporação, bem como a civis de alta graduação profissionais de segurança pública. 

 
Devido à  sua formação na área da educação física, o Coronel Ellos deu ênfase 

ao esporte, valorizando também a parte social do aluno como forma de uma completa 
inserção na sociedade. A sua diretriz de comando foi bem aceita e assimilada pelos alunos 
dos diversos cursos do Departamento de Instrução. 

 
As equipes desportivas recebiam total e incondicional apoio por parte do 

Comando da Escola, destacando-se a equipe de atletismo, que na época venceu 
importantes competições de níveis elevados. 

 
Apoiado por uma excelente equipe de Oficiais, o Coronel Ellos pode desenvolver o 

seu programa de comando sem que houvesse contratempos. 0 professorado também 
merecia destaque: era composto por Juízes e Secretários de Estado. Dentre seus Oficiais, 
citamos o Coronel Coutinho, Coronel Braga, Coronel Dorgival e Coronel Almeida, figuras de 
expressão no contexto da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo todos exercido 
altos cargos na Corporação. 

 
A conjuntura da época priorizava o ensino militar, com 70% da carga-horária de 

disciplinas militares e apenas 30% ligadas à formação policial, o que distanciava a 
formação policial da formação militar. 

 
0 asfaltamento do pátio superior do Departamento de Instrução foi com recursos fora 

do orçamento da Polícia Militar, foi obra que também marcou o comando do Coronel Ellos. 
 
Durante o seu comado foi aprovado o Regulamento do Departamento de Instrução 

da Polícia Militar de Minas Gerais, numa clara evidência de que a regulamentação das 
normas de conduta da Escola deixava mais transparentes as ações do comando. 

 
O   Coronel Ellos Pires de Carvalho foi o primeiro doador de peças para o Museu 

Histórico da Polícia Militar que funcionou nas instalações da atual Academia de Polícia Militar.  
 
O Coronel Ellos Pires de Carvalho passou o comando do Departamento de Instrução, 
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em data de 08 de outubro de 1970, ao Coronel Welter Vieira de Almeida, que comandou a 
Escola por poucos meses. 
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CORONEL WELTER VIEIRA DE ALMEIDA 
080ut70 a 12Mai71 

 
0 Coronel Welter, em substituição ao Coronel Ellos Pires, assumiu o comando 

do Departamento de Instrução já no final do período letivo do ano de 1970, impossibilitado 
assim, de implementar modificações objetivas tendentes à melhoria do ensino. 

 
A Escola já não apresentava um ritmo acelerado devido às férias escolares. O 

reinício das atividades somente no mês de março do ano de 1971, não permitiu um contato 
maior entre o Comandante da Escola e o seu principal valor agregado, o aluno do Curso 
de Formação de Oficiais. 

 
Assim, sem muito fazer, principalmente devido ao período em que esteve à frente 

do Comando, o Coronel Welter, deixa o Comando do Departamento de Instrução em 12 
de maio de 1971. 
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CORONEL IDIMAR VILAS BOAS 
12Mai71 a 280ut71 

 
“Jovem Aluno 
Ao transpores os umbrais desta Escola, não te esqueças que a grandeza dessa 
Corporação também foi feita com o sangue dos que tombaram envergando a sua 
farda e sob a sombra de sua Bandeira.” 

 
Idimar Vilas Boas, Cel PM 
Comandante do DI 
25-08-71 

 
Este chamamento lembra para os valores da nossa Corporação. Selava um 

compromisso com a comunidade que servimos, uma vez  que nossa bandeira é a   
ordem pública.  O Coronel Idimar externou nesta frase, toda a responsabilidade do 
profissionalismo de Segurança Pública, perenizando-a numa    placa de ferro colocada 
próximo ao Portão das Armas, à direita de quem adentra aos portões da Academia de Polícia 
Militar. 

 
Uma barraca em forma de triângulo, num vínculo alegórico com a bandeira do nosso 

Estado, sustenta toda uma tradição de valores éticos, forjada no passado da Força Pública 
Mineira. 

 
“O triângulo" representa uma barraca militar, lembrando os vivos da Corporação e 

o "gramado" existente sob o triângulo representa um "campo santo" (cemitério), 
lembrando os mortos da nossa Corporação.  

 
O então Departamento de Instrução possuía naquele ano 750 alunos, nos diversos 

cursos. Era costume do Coronel Idimar, todos os dias, percorrer as salas de aula com o 
objetivo de verificar se não estavam faltando instrutores e se as aulas estavam 
transcorrendo normalmente. 

 
Em 28 de outubro de 1971, pouco mais de cinco meses após assumir o comando da 

Escola, o Coronel Idimar deixa o comando do Departamento de Instrução. 
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CORONEL JOAQUIM CORRÊA DE MATOS 
28Out71 a 02Fev73 

 
0 Coronel Joaquim Corrêa de Matos assumiu o Comando do Departamento de 

Instrução, no dia 25 de fevereiro de 1972, em substituição ao Major Nelson Bartels, 
que respondia interinamente pelo comando da Escola. 

 
Sua primeira participação efetiva como Comandante do Departamento de 

Instrução foi por ocasião do 38° aniversário de instalação da Escola, que foi 
comemorado no dia 06 de março de 1972, com a participação do seu Corpo Docente 
e Discente. Participou, também, a Orquestra Sinfônica do DI. Finalizando a comemoração, 
foi celebrada uma missa pelo então Capitão Capelão Luiz De Marco Filho. 

 
No dia 02 de fevereiro de 1973, o Coronel Joaquim Corrêa de Matos passou o 

comando do Departamento de Instrução ao Coronel Wanderlin Tiradentes de Azevedo. 
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CORONEL WANDERLIN TIRADENTES DE AZEVEDO 
02Fev73 a 12Jun73 

 
O Coronel Wanderlin foi designado para comandar o Departamento de 

Instrução, pois, nele havia servido de Soldado a Capitão e conhecia a sistemática de seu 
funcionamento. 

 
Assumiu o comando da Escola, ficando apenas um período de quatro meses e dez 

dias; apesar do pouco tempo teve a oportunidade de observar, para que futuramente, já 
como Diretor de Ensino da Polícia Militar, pudesse revolucionar ou pelo menos dar os 
primeiros passos em direção ao aperfeiçoamento do Ensino às realidades de então. 

 
O Coronel Wanderlin implementou algumas medidas visando a aproximação dos 

alunos do Curso Lider aos Oficiais da Escola, numa postura de diálogo, buscando a 
formação de maturidade no aluno do último ano do Curso de Formação de Oficiais. 

 
Na área administrativa, recuperou as instalações da Escola, melhorou a alimentação, 

além de um cuidado especial para com a arborização do Departamento de Instrução. Na área 
do ensino, aumentou o número de matérias humanísticas, pois o curso era basicamente 
constituído de matérias militares. 

 
No dia 12 de junho de 1973, o Coronel Wanderlin deixa o comando da Escola, indo 

assumir a Diretoria de Ensino da Polícia Militar. 
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CORONEL MARCOS BOFFA 
12Jun73 a 07Mai75 

 
Profissional de capacidade, dedicado e interessado pelos momentos vividos pela 

Polícia Militar, o Coronel Marcos Boffa assumiu o comando do Departamento de Instrução 
revigorando a tarefa de profissionalizar cada vez mais a Corporação de Tiradentes.  O 
objetivo era tornar-se cada dia mais acatada e querida. 

 
Homem de visão, com grande grau de senso profissional, o Coronel Boffa proporcionou 

à Escola uma nova filosofia de ensino, de cunho iminentemente prático e objetivo, voltado 
inteiramente para as missões da Polícia Militar. 

 
Em 1974 havia a previsão de que a partir do ano de 1975, o Curso de Formação de 

Oficiais seria cumprido em 03 anos, com graduação a nível superior. Os Cursos de 
Aperfeiçoamento ganhavam uma nova dimensão. Buscava-se, em síntese, consolidar a 
imagem do Departamento de lnstrução como uma Escola moderna, uma verdadeira 
Academia de Polícia Militar. 

 
Mantendo em funcionamento os cursos necessários à formação e ao 

aperfeiçoamento de Oficiais e Sargentos, o Departamento de Instrução recebia 
candidatos, selecionava submetendo-os a intensa e continuada formação    educativa, 
conferindo-lhes cultura, teoria, preparo físico e educação moral, alicerces da carreira que 
ora abraçavam. 

 
A instrução policial passa a ter prioridade sobre a instrução militar, preparando o 

aluno para vivenciar a polícia dos tempos modernos. 
 
Contudo, os princípios militares de hierarquia e de disciplina, que nunca foram 

descuidados, faziam coro à célebre frase de Castro Alves, "Nem cora o livro de ombrear 
co’o sabre. Nem cora o sabre de chamá-lo irmão''. 

 
O ensino no Departamento de Instrução era componente fundamental de um 

processo educativo, que habilitava o futuro Oficial a integrar-se na busca da eficiência 
mental, moral, física e policial. Era o desenvolvimento desse processo que empenhava a 
união de todos os oficiais do DI, em particular aqueles que estavam investidos das funções 
de Comandante, professores e instrutores. 

 
Para os diversos cursos do Departamento de Instrução, programavam-se atividades 

extraclasse, divididas em profissionais, educativas, desportivas, sociais, recreativas e 
religiosas, principalmente para as tardes de segunda-feira e sexta-feira. 

 
O Coronel Marcos Boffa deixou o comando do Departamento de Instrução no dia 07 de 

maio de 1975, certo de que todas as normas por ele implementadas, visavam aos futuros 
chefes da Corporação de Tiradentes. 
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COMANDOS DA ESCOLA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS - EsFAO 
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CORONEL EDSON OLÍMPIO 
07Mai75 a 08Jun76 

 
 

" O  que é o Policial? 
O policial é a carne e o sangue da lei e sem ele a lei teria a forma, mas não a substância. 
Deve combinar a coragem de Horácio, a força de Sansão e a generosidade de São 
Francisco de Assis" 
 
Revista Birô Federal – Estados Unidos, novembro de 1970. 

 
O Comando do Coronel Edson Olímpio a frente do Departamento de Instrução 

é marcado pela luta incessante em prol da hierarquia, da disciplina e da formação 
profissional da Corporação. 

 
Melhorar as condições de vida dos alunos dentro da Escola; exigir o máximo, 

principalmente, no aspecto disciplinar; valorizando o aluno e tudo fazendo para torná-
lo mais digno de buscar o aperfeiçoamento no ensino, paradigmas do verdadeiro policial-
militar que iria dirigir os destinos da Corporação, eram seus objetivos. 

 
Destaca-se o Curso de Instrutores de Educação Física, que no ano de 1975, teve a 

oportunidade de fazer um estágio na Escola de Educação Física do Exército Brasileiro, no 
Estado do Rio de Janeiro. 

 
Algumas instalações da Escola passaram por reformas e foi construída a sala da 

Orquestra Sinfônica, no local onde antes funcionava um depósito do almoxarifado, sob a 
coordenação do Oficial Capelão Luiz De Marco Filho. 

 
No dia 18 de julho de 1975, com o advento da Lei nº 6.624, a denominação de 

Departamento de Instrução - DI -, depois de 41 anos da instalação do Educandário, deixa 
de existir, surgindo a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais - EsF AO. 

 
Numa constante interação com outros órgãos do sistema de Defesa Social foram 

formados 200 patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal. 
 
No dia 08 de junho de 1976, o Coronel Edson Olímpio deixou o comando da Escola. 
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CORONEL WALDYR SOARES 
08Jun76 a 20Jun78 

 
O Coronel Waldyr Soares, quando foi designado para o Comando da Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais, vinha do comando de uma Unidade Operacional, o 
Batalhão de Radiopatrulha. Profundo conhecedor da atividade operacional, o Coronel 
Waldyr Soares já vinha participando, como colaborador do livro técnico "Policiamento" e 
elaborado um "Manual de Policiamento Ostensivo de Radiopatrulhamento", livros de cabeceira 
daqueles Oficiais compromissados com a atividade-fim da Corporação. 

 
A doutrina buscada pelo comando da época era uma sólida formação Policial e Jurídica, 

sobre uma firme base militar. Visando alcançar a eficácia e a eficiência na formação, 
aperfeiçoamento e especialização dos quadros de Oficiais da Polícia Militar, o Coronel 
Waldyr Soares introduziu novas disciplinas nos currículos dos diversos cursos da Escola, como 
Direito Civil, Direito Administrativo, Direito e Práticas Processuais e ainda, uma série de 
atividades práticas no campo operacional. 

 
Por sugestão do comando da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais, na 

época, foi criado o então Curso Preparatório ao Curso de Formação de Oficiais, com 
duração de dois anos, curso que logo foi reconhecido como de 2º grau, para todos os 
efeitos legais. 

 
O Coronel Waldyr Soares deixou o comando da Escola em 20 de junho de 1978, indo 

assumir o Comando de Policiamento da Capital. 
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TENENTE-CORONEL JAIR LOURENÇO 
20Jun78 a 13Mar79 

 
"Exemplo é: 
Não transgredir consigo mesmo naquilo que se condena nos outros, é não exigir o que não 
se pode dar, é não se abrir exceção em causa própria, é não usufruir sozinho do que é de 
direito comum.” 

 
Tenente-Coronel Jair Lourenço 

 
 
Ao assumir o comando da EsFAO no dia 20 de junho de 1978, o Tenente-Coronel Jair 

Lourenço procurou incrementar o espírito de justiça na mente de cada Cadete, para que 
eles pudessem praticá-lo com prioridade e discernimento. Essa foi uma diretriz bem aceita 
e difundida por toda a tropa. 

 
Já se destacavam, naquela época, os currículos do ensino Policial. 
 
Por ser um Oficial ligado ao esporte, as equipes desportivas da EsFAO receberam apoio 

e participavam de todos os eventos para os quais eram convidados e se sobressaiam muito 
bem. 

 
Sempre exigindo um padrão de exemplo do curso líder, dava-lhe a máxima 

autonomia, devidamente acompanhada, recebendo, em contrapartida, total apoio e 
aceitação por parte dos alunos. 

 
O Tenente-Coronel Jair Lourenço deixa o Comando da Escola no dia 13 de março de 

1979. 
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COMANDOS DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - APM 
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CORONEL DORGIVAL OLAVO GUEDES JÚNIOR 
03Ago79 a 11Fev81 

 
Em 03 de agosto de 1979 o Coronel Dorgival, oriundo do Curso Superior de Polícia, 

realizado na Academia de Polícia Militar do Estado da Bahia, assumiu o comando da Escola 
de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais. 

 
A Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais evolui enfim, para Academia 

de Polícia Militar. Academia que por si só explica a grandeza de seus propósitos, conota 
saber e conhecimento, o termo citado anos atrás pelo Coronel José Ortiga, no ano de 1963, 
quando de seu curso nos Estados Unidos, onde se referiu ao Departamento de Instrução 
como "Military Police Academy", com a Lei nº 7.625, de 21 de dezembro de 1979, passa a 
ser realidade. 

 
Em 03 de junho de 1980, através do Decreto nº 20.592, o Governador do Estado, Dr 

Francelino Pereira dos Santos, oficializou a criação do Museu Histórico da Polícia Militar, 
que já funcionava nas dependências da Academia e que havia sido criado pela Resolução 
nº 276 do Comando-Geral, datada de 03 de outubro de 1974, cujo diretor passou a ser o 
Oficial Capelão Luiz De Marco Filho, com o objetivo de perpetuar a memória da Corporação 
de Tiradentes. 

 
Nos anos de 1979 e 1980, devido ao fato dos quadros da Polícia Militar estarem 

completos, não houve formatura de Aspirantes na Academia de Polícia Militar. A turma de 
Aspirantes de 1981 foi a turma líder da Escola durante 03 anos. 

 
No dia 11 de fevereiro de 1981, o Coronel Dorgival deixa o comando da Academia 

de Polícia Militar e vai assumir o comando do 6° Batalhão de Polícia Militar, em Governador 
Valadares. O Coronel José Braga Júnior, então comandante do 4°Batalhão de Polícia Militar, 
com sede em Uberaba, foi designado para comandar a Escola. 
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CORONEL JOSÉ BRAGA JÚNIOR 
13Mar79 a 03Ago79 
01Jun81 a 13Jul84 

 
Pela terceira vez, na história da Escola, um Oficial volta a comandá-la. O Coronel 

José Braga Júnior, após comandar a então EsFAO, por um pequeno período no ano de 1979, 
período compreendido entre o comando do Coronel Jair Lourenço e do Coronel Dorgival, 
retorna ao comando da Escola. 

 
A situação da Academia era muito boa, tanto administrativa como no 

desempenho escolar. Houve naquele período uma reestruturação dos currículos do 
Curso de Formação de Oficiais e dos demais cursos, objetivando a adequação às 
realidades especificas de treinamento da Polícia Militar. Procurou-se dar ênfase ao 
equilíbrio dos ensinos policial-militar, fundamental e de educação física, buscando-se 
uma formação integral do aluno. 

 
Profundo conhecedor da Academia de Polícia Militar, o Coronel Braga foi um dos 

poucos na história dessa Casa do Saber a exercer as funções de comando e chefia, o que 
faziam dele um profissional conhecedor das necessidades da Escola, o que lhe permitiu 
criar sistemas de controle de avaliação e reciclagem do Corpo Docente, dentre outras 
metodologias modernas 

 
No ano de 1981, a Academia de Polícia Militar passa por uma experiência inédita, 

com a Criação da Polícia Feminina. Num concurso muito rigoroso, foram admitidas 120 
policiais-femininos, sendo que mais da metade desse efetivo possuía curso superior. A 
experiência nova exigia as adaptações necessárias de cultura e relacionamento. 

 
Todas as medidas foram tomadas para a integração dessa nova força de trabalho ao 

Quadros da Organização. 
 
Várias medidas administrativas também foram tomadas, dentre elas a construção 

do refeitório dos Oficiais, iluminação do pátio interno, a recomposição da pista de 
aplicação militar e a construção de um local próprio para o Museu Histórico da Polícia 
Militar. Nesse último o esforço maior foi do incansável Padre Luiz De Marco Filho. 

 
Buscando um equilíbrio no visual de entrada da Academia de Polícia Militar, foram 

plantadas as palmeiras imperiais. 
 
O ponto alto do comando do Coronel José Braga Júnior, foi, sem dúvida, a 

concretização de uma velha aspiração da Polícia Militar e de seus Oficiais, pois no dia 10 de 
junho de 1983, um despacho do Gabinete do Ministro da Educação e Cultura, dizia: 

 
"Nos termos e para efeito do art. 14 do Decreto-Lei nº 464 de 11 de fevereiro de 

1969, fica HOMOLOGADO o Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação, favorável 
ao reconhecimento da equivalência aos cursos superiores de graduação, para efeito no sistema 
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civil, a partir de 1970, do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais." 

 
Ainda buscando projetar a Polícia Militar no contexto da produção científica, surgiu a 

Revista O Alferes, marco inegável da vontade profissional do Coronel Braga.  
 
No dia 13 de julho de 1984, o Coronel Braga passou o Comando da Academia de 

Polícia Militar, indo assumir a Chefia do Gabinete Militar do Governador. 
 

  



88  

 
CORONEL KLINGER SOBREIRA DE ALMEIDA 

13Jul84 a 12Mar87 
 

Oficial de reconhecida competência operacional, o Coronel Klinger assumiu o Comando 
da Academia de Polícia Militar no dia 13 de julho de 1984. É sabido que não estava nos seus 
planos o Comando da Escola, principalmente por estar ela subordinada à Diretoria de Ensino 
e ser esse Oficial mais antigo do que o Diretor de Ensino. Contudo, era a oportunidade de 
repassar as experiências de todo um passado profissional. 

 
Para resolver tal impasse e para não perder a oportunidade de contar com um 

Oficial extremamente conhecedor da atividade-fim da Polícia Militar, o Comandante-Geral 
vinculou a Academia diretamente ao seu comando. 

 
O Coronel Klinger, por um pequeno período, já havia servido como Oficial da Academia, 

no ano de 1973, como Chefe da Divisão Administrativa e Chefe da Divisão de Ensino. Mas, a 
participação mais marcante desse, foi quando instrutor do Curso Superior de Polícia e Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais, onde teve a oportunidade de repassar a nova doutrina de Polícia 
Militar para Oficiais de vários Estados, à época, alunos daqueles cursos. 

 
Calcado na ideia de que quem vai ser um Oficial, não pode ser um homem comum, 

devendo ter um preparo físico, intelectual e profissional acima da média, o Coronel Klinger deu 
ênfase ao preparo físico mais intenso, retomando ao currículo dos cursos as matérias de Defesa 
Pessoal e Natação., além da efetiva utilização da Pista de Aplicação Militar, ao lado das 
matérias teóricas e práticas da grade curricular. 

 
No seu discurso de posse propôs fazer da Academia uma Universidade de Segurança 

Pública. Havia a necessidade de remodelar as instalações já existentes e da construção de 
outras, para atender à demanda de uma Escola que crescia a cada dia. 

 
Construiu-se um novo refeitório, uma nova cozinha com capacidade para 

atendimento a mais de 2.000 alunos, quando a anterior tinha estrutura para atender 
apenas 300 alunos. Foram feitas modificações e reformas no sistema de iluminação e 
instalações elétricas e construiu-se o prédio do Internato Coronel José Geraldo de Oliveira, 
com quartos para 08 alunos, dotados de banheiros. 

 
Um velho problema da Escola era o de palanques. Quando das formaturas diversas, 

era necessário recorrer à improvisação e que na maioria das vezes não atendia às 
expectativas, o que foi sanado com a construção de um palanque ao lado do platô das 
bandeiras, sendo o supervisor das obras o Oficial Capelão Padre Luiz De Marco Filho. 

 
Sob o comando do Coronel Klinger também foi construído um estande de tiro de 

revólver, dentro da mais moderna tecnologia existente à época, trazendo repercussão 
positiva para a Corporação. 
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As atividades de campo foram incrementadas. Era preciso que o futuro oficial 
soubesse conhecer o terreno para atuar nas situações reais da atividade policial. O medo 
não pode ser parceiro do Oficial e dentro desta tônica, o Coronel Klinger instituiu algumas 
medidas que antecediam a entrada das férias. Dentre elas destacam-se o salto do 
trampolim, a passagem pela pista de aplicação militar, dentro de um limite previamente 
estabelecido e, principalmente, o Curso de Montanha   em São João Del Rey, no 
Regimento Tiradentes do Exército Brasileiro. Em todas as atividades, o Comandante se 
achava presente, incentivando os alunos. 

 
Durante o seu comando, o Coronel Klinger intensificou a parte desportiva. Todos os 

alunos eram obrigados a participarem de uma modalidade do esporte. Foram formadas 
grandes equipes e a Academia passou a fazer disputas com outras Academias do Brasil, 
numa visão de que aquelas competições eram uma forma de integrar as Polícias Militares 
e outras Forças. 

 
Pela primeira vez na história da Academia, uma solenidade de recebimento do Espadim 

foi realizada fora da Escola. A turma de Aspirantes de 1987, no seu primeiro ano de curso, 
recebeu o Espadim Tiradentes na cidade de Outro Preto, numa cerimônia marcante para a 
Polícia Militar, com a participação da comunidade local. 

 
No dia 12 de março de 1987 o Coronel Klinger passou o comando da Academia, sem 

realizar uma de suas metas, que seria a instalação de uma modelar nova Academia, na cidade 
de Vespasiano, numa área onde foram feitas jornadas, com hasteamento de bandeiras e que, 
devido a fatores adversos, não foi levada a cabo. 
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CORONEL MAURÍLIO MODESTO CUNHA 
12Mar87 a 22Jun89 

 
O coronel Maurílio assumiu o Comando da Academia de Polícia Militar, no dia 12 de 

março de 1987, em substituição ao Coronel Klinger que havia assumido a Chefia do Estado-
Maior da Corporação. Sua formação humanística foi primordial para o ensino na Escola. 

 
A Escola contava com vários cursos em andamento e a preocupação maior passa a 

ser a turma de Aspirantes daquele ano, cuja data de formatura, anteriormente prevista 
para o mês de dezembro, foi antecipada para a data de 10 de outubro, o que exigia do 
comando da Escola uma série de medidas para que a carga horária e a formação não 
fossem prejudicadas. 

 
Assim como a recepção ao Espadim, pela turma de Aspirantes de 1987, foi um 

acontecimento marcante, a formatura também o foi, pela primeira vez na história da 
Academia, uma turma de Aspirantes tem a formatura de pátio à noite. Para tanto, contou com 
o apoio da CEMIG e da Prefeitura de Belo Horizonte, uma iluminação especial foi colocada no 
pátio. 

 
Durante o comando do Coronel Maurílio a Academia de Polícia Militar sediou o "1º 

Encontro Nacional dos Orientadores Educacionais e Psicólogos das Academias de Polícias 
Militares", um acontecimento visando à discussão dessas atividades. 

 
Visando adequar as instalações da Academia de Polícia Militar, o Coronel Maurílio 

foi designado pelo Comandante-Geral para compor uma comissão com objetivo de estudar 
a conveniência, a médio e longo prazo, da permanência da Academia no Bairro Prado. 

 
A construção de salas de aula, que atendessem às reais necessidades dos alunos 

do Curso de Formação de Oficiais, impulsionaram o Coronel Maurílio para o início das 
obras do atual prédio do CFO, construção avançada e coerente com as atividades do 
Ensino. 

 
No dia 22 de junho de 1989, o Coronel Maurílio Modesto Cunha passa o comando da 

Academia de Polícia Militar ao Tenente-Coronel Antônio Carlos dos Santos. 
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TENENTE-CORONEL ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS 
22Jun89 a 29Dez89 

 
O pouco período que o Tenente-Coronel Antônio Carlos passou à frente do 

comando da Academia, não foi causa para que ele deixasse de fazer um bom trabalho à 
frente da Escola. 

 
Na parte administrativa foram concluídas algumas obras de interesse da Escola; dentre 

elas podemos citar a adaptação e instalação de mais um gabinete odontológico, a 
recuperação das instalações e equipamentos automáticos do estande de tiro de revólver, 
a construção de um estande de carabina de pressão, a ampliação e reaparelhamento da 
sala de informática e a construção de uma garagem para a seção de transportes. 

 
Na área de ensino foram reestruturados o Corpo Docente, os currículos dos diversos 

cursos, o sistema de avaliação e o organograma da Escola. A organização de seminários com 
a participação de Oficiais da capital e do interior, para o curso líder, foi outro recurso didático 
- pedagógico, para levar aos cadetes a experiência da prática. 

 
Na área da pesquisa foi reativado o Jornal O Espadim; realizados concursos 

literários; e apresentações de monografias do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e do 
Curso Superior de Polícia em seminários de Policiologia. 

 
No campo desportivo, incrementou-se a participação da Academia nas competições 

estaduais e mesmo nacionais. 
 
Por ter sido convocado para o Curso Superior de Polícia, pouco antes de iniciá-

lo, o Tenente-Coronel Antônio Carlos passou o comando da Escola, ao Coronel Josemar 
Trant de Miranda, no dia 29 de dezembro de 1989. 
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CORONEL JOSEMAR TRANT DE MIRANDA 
29Dez89 a 06Fev91 

 
Ao assumir o comando da Academia de Policia Militar, no dia 29 de dezembro de 

1989, o Coronel Trant tinha como meta principal realizar mudanças na Escola, que viriam a 
valorizar o ensino, de forma que prevalecesse a prática sobre a teoria e como o melhor 
investimento em qualquer empresa são os recursos humanos, procurou fazer um trabalho 
que valorizasse, de forma destacada, o homem, respeitando sobretudo sua dignidade;   
procurou, pois, adotar providências que tornassem melhor a vida dos Cadetes e Alunos e, 
enfim, de todos os integrantes da Escola. 

 
Para o cumprimento de suas metas, diversas ações foram tomadas, destacando-se 

dentre elas a confecção de Vídeos sobre a atuação policial, a criação de uma companhia 
de radiopatrulhamento para a prática policial dos alunos, com o nome de “Companhia 
Fernão Capelo", incentivo à leitura, criação do Diário de Informações Acadêmicas e 
transformação do antigo xadrez da Escola em agência bancária. 

 
Para o melhor atendimento da população discente e sobretudo dos alunos do Curso de 

Formação de Oficiais, foi inaugurado o novo prédio do Centro de Formação de Oficiais, atual 
Escola de Formação de Oficiais, obra iniciada no Comando do Coronel Maurílio, com 
salas de aula, cantina, alojamento e salão de jogos. Impõe-se a leitura obrigatória aos 
alunos que cumpriam detenção na Escola, dando um sentido pedagógico à punição. 

 
Supressão da monografia no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e criação do pré-

curso Superior de Polícia, para orientação sobre monografias. Estágio do Curso de 
Aperfeiçoamento de Sargentos nas escolas da Capital e incentivo aos esportes, foram 
algumas providências adotadas na área de ensino, visando a otimização deste. 

 
Durante o seu comando, mais especificamente no dia 24 de agosto de 1990, 

aconteceu o falecimento do 1° Tenente Maurício Sávio Rodrigues, que, àquela época, 
exercia as funções de Chefe de Curso no Centro de Formação de Oficiais. Tal fato se deu 
durante a realização de um filme no Centro de Reeducação de Contagem, em razão de 
uma fuga de presos com tomada de reféns, desencadeada no momento da filmagem. 

 
Um fato importante e que marca a Academia durante o Comando do Coronel Trant, 

foi o ingresso de oficiais da Polícia Nacional da Bolívia, no Curso Superior de Polícia e no Curso 
de Aperfeiçoamento de Oficiais, a partir do primeiro semestre do ano de 1990. 

 
Durante o Comando do Coronel Trant, instituiu-se uma Comissão para elaborar o 

livro Memória Viva: Crônicas, que, sob a presidência do Coronel PM QOR Saul Alves 
Martins, retratava as diversas turmas de Aspirantes formadas até o ano anterior à sua 
sistematização, a partir da visão de um dos componentes das citadas turmas. 

 
O Coronel Trant passou o comando da Escola no dia 06 de fevereiro de 1991. 
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CORONEL MARCOS AURÉLIO MACHADO 

06Fev91 a 09Abr92 
 

Ao assumir o comando da Academia no dia 06 de fevereiro de 1991, o Coronel 
Marcos Aurélio direcionou as suas ações para as áreas de ensino, físico-desportiva e 
administrativa. 

 
Na área de ensino promoveu a realização de várias palestras e, numa atitude 

pioneira na vida da Escola, promoveu o primeiro Juri Simulado "Academia de Polícia Militar 
X Pontifícia Universidade Católica", no qual os Cadetes do Curso de Formação de Oficiais 
funcionaram na Promotoria e os Alunos da Faculdade de Direito, na Defesa. 

 
Na área administrativa, procurou valorizar os seus funcionários, reconhecendo os 

trabalhos realizados, através de elogios, notas meritórias e outros incentivos. 
 
Na     área físico-desportiva incrementou os treinamentos, inclusive aos sábados, além 

de terças-feiras e quintas-feiras. Adquiriu materiais, alguns importados, para que as equipes 
pudessem render o máximo possível. Visando à alimentação adequada ao tipo de esporte 
praticado, forneceu alimentação especial aos Cadetes atletas. O resultado foi a Academia sagrar-
se tricampeã nos VIII jogos Acadêmicos das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. 

 
Também por ocasião da V corrida do Soldado, disputada em Brasília, comemorativa 

da Semana do Exército, a equipe da PMMG classificou-se em 1° lugar, sendo que os atletas 
da Academia conseguiram o 1°, 3° e 6° lugares. 

 
Atendendo a parte artística, a Orquestra Sinfônica da PMMG, que desde a sua fundação 

utiliza as dependências da Academia, realizou o Concerto "200 anos de Mozart", na Pontifícia 
Universidade Católica. 

 
Sempre conciliando a prática do comando à prática docente, o Coronel Marcos 

Aurélio foi designado para exercer as funções de Coordenador do Desenvolvimento da 
Disciplina, Teoria Geral de Polícia, para o Curso Superior de Polícia - 1991. 

 
No dia 04 de março de 1992 o Coronel Marcos Aurélio assumiu, cumulativamente, 

o cargo de Diretor de Ensino, em substituição ao Coronel Roberto Soares Terra que estava 
no Rio de Janeiro cursando a Escola Superior de Guerra. No dia 09 de abril de 1992, o 
Coronel Marcos Aurélio deixa o comando da Academia, para se dedicar à Diretoria de 
Ensino. 
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CORONEL HERBERT MAGALHÃES 
09Abr92 a 05Mar93 

 
Ao assumir o comando da Academia de Polícia Militar no dia 09 de abril de 1992, o Coronel 

Herbert Magalhães passou a adotar a tônica da retomada da disciplina sua principal 
preocupação. Promovendo várias inovações e mudanças no contexto da Escola, buscando a 
melhor formação para os seus alunos. 

 
Entendia o Coronel Herbert que a disciplina é a mola mestra de toda a Polícia Militar. Se a 

Academia vai bem, a Polícia Militar, também, funcionará bem, pois ela é celeiro de líderes da 
Corporação. A consciência da importância do respeito mútuo entre superiores, iguais e 
subordinados deve ser a mola mestra da disciplina. Trabalhou pela crença nos postulados da ética e 
da moral, pelo exemplo e pela atitude ilibadas, qualidades estas eliminadoras da permissividade e da 
estupidez autocrática. 

 
A Academia de Polícia Militar, desde a desativação do Batalhão Escola, formava e 

aperfeiçoava Sargentos, produto este que não era condizente com os objetivos da Escola. O 
Coronel Herbert, durante o seu comando, viu o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de 
Sargentos transformar-se no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, uma Unidade 
Escola, que não mais fazia parte da estrutura da Academia de Polícia Militar. 

 
A construção da Praça Capitão Maurício Sávio Rodrigues, foi o reconhecimento à personalidade 

daquele Oficial, assassinado durante um sequestro no ano de 1990. Na praça ao lado do prédio 
do Centro de Formação de Oficiais, está erigido, em bronze, seu busto com os dizeres: 

 
"Apenas uma vida, apenas um destino, acordar e dormir ao som da Milícia de 

Tiradentes.” 
 
Também sob o seu comando, foi criado e instalado o Centro de Altos Estudos, 

objetivando a condução de todos os cursos de pós-graduação na Escola. 
 
Visando dar aos Cadetes e Alunos do Centro de Formação de Oficiais a vivência 

prática do controle das Operações Policiais-Militares, efetivou-se a criação de um Centro de 
Operações Policiais-Militares – COPOM, nos moldes do existente no prédio do Quartel do 
Comando-Geral da Polícia Militar. 

 
No dia 05 de março de 1993, o Coronel Herbert passou o Comando da Academia de 

Polícia Militar ao Coronel Sebastião Carlos Lopes, indo assumir a Subchefia do Estado-Maior 
da Polícia Militar. 
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CORONEL SEBASTIÃO CARLOS LOPES 
05Mar93 a 07Fev94 

 
No dia 05 de março de 1993, ao assumir o comando da Academia de Polícia Militar, 

o Coronel Carlos Lopes convocou todos para o trabalho sério e para adoção de 
dinamismo, como marca essencial do homem e necessário na vida acadêmica. 

 
A percepção da evolução da sociedade e a multiplicidade de situações a que está 

sujeito o profissional dirigente de uma organização como a Polícia Militar, foram os 
enfoques especiais dados pelo Coronel Carlos Lopes na preparação dos futuros Oficiais. A 
preocupação com os detalhes, a atenção com as pequenas coisas do dia a dia, que concorrem 
para a visualização do todo, foram técnicas dominantes sob o seu comando. 

 
Lançou o Policiamento do Prado, visando à integração da Academia de Polícia Militar 

com a comunidade circundante o que, até então, não era feito; esta atitude abriu ainda 
mais um campo para a operacionalização da teoria por parte dos Cadetes e Alunos. 

 
A inauguração do busto de Tiradentes, de acordo com os últimos levantamentos 

históricos, ocorreu no dia 14 de abril de 1993, na praça de entrada da Academia. 
 
O reconhecimento às pessoas e entidades que contribuíram para o engrandecimento 

da Polícia Militar, em especial da Academia de Polícia Militar, foram lembrados pela Academia 
ao longo desse comando. 

 
O enfoque aos termos atuais e de interesse geral foi a tônica das palestras 

proferidas durante o ano de 1993. Profissionais altamente capacitados e de reconhecida 
competência proporcionaram ao corpo discente as melhores informações sobre assuntos 
correlatos com a formação do futuro profissional de Segurança Pública.  

 
Sob o prisma da excelência profissional, o Coronel Carlos Lopes procurou desenvolver 

vários trabalhos direcionados ao Corpo discente da Escola: Código de Conduta para Cadetes; 
um Plano de Ação para o Ensino na Academia de Policia Militar, no triênio 94/95/96; 
alocação da administração do ensino junto ao prédio do Centro de Formação  de Oficiais;  
programação  de um  curso de  Metodologia  do Ensino para Professores e Instrutores da 
Escola; inauguração da Sala de  Instrução Operacional com a maquete do Mineirão; e 
criação do Batalhão Acadêmico e do Batalhão Operacional. 

 
Sem sombra de dúvidas, a marca da excelência do Comando do Coronel Carlos 

Lopes foi o Estágio Acadêmico "Ciclo Completo de Polícia", interação entre a Academia de 
Polícia Militar e a Academia de Polícia Civil. 

 
A preocupação do Coronel Carlos Lopes com a formação superior na Corporação, 

numa decisão com os propósitos da Polícia Militar, foi resumida no Projeto do Curso de pós-
graduação lato sensu em Segurança Pública, que, já na fase de projeto, encontrava 
incentivo no Corpo docente da Academia e junto às Instituições que coadunam com os 
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mesmos interesses da Polícia Militar, que é o de servir à comunidade mineira. 
 
Não obstante ter buscado como prioridade dar aos Cadetes e Alunos uma formação 

voltada para o serviço policial, não se descuidou da formação militar, realizando após sete 
anos o acampamento militar. 

 
Deu total apoio à pesquisa, permitindo que a divisão própria administrasse concursos, 

dentre eles o da escolha da Canção da Academia - não materializada até o ano de 1998, além 
de concursos monográficos sobre temas de interesse da Polícia Militar. 

 
Através destas implementações, visava conscientizar o futuro Oficial de que ele deve 

estar apto a administrar tão nobre empresa, através de transformações onde o importante é 
a qualidade dos serviços oferecidos e não a quantidade destes, a serem repassados ao 
cidadão, consumidor do nosso serviço. O Coronel Carlos Lopes, no dia 07 de fevereiro de 
1994, passou o comando da Academia de Polícia Militar ao Coronel Genedempsey Bicalho 
Cruz. 
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CORONEL GENEDEMPSEY BICALHO CRUZ 
07Fev94 a 17Fev97 

 
O Coronel Bicalho assumiu o Comando da Academia de Polícia Militar predisposto a 

implementar a sua marca de homem de visão futurista e, desta forma, como primeiro ato 
do seu comando, designou comissões para elaborar pesquisas sobre doutrina de comando, 
ensino x aprendizagem e doutrina diretiva da APM, visando direcionar a sua ação de comando. 

 
A primeira pesquisa, destinada a oficiais superiores, abordava a partir da 

rotatividade de Comandantes da Escola, a potencialidade diretiva da APM, de forma a 
identificar procedimentos a serem adotados no ensino. A segunda, dirigida aos oficiais com 
até cinco anos de formados, procurava verificar a aplicação das várias matérias curriculares 
e, a partir daí, rever o currículo e o programa de matérias. A terceira pesquisa, uma simbiose das 
duas outras, indicava a forma de condução da formação dos alunos, cortando-se o cunho 
personalíssimo do comando. 

 
Dentre os projetos desenvolvidos, estavam o do novo layout da APM, originário de 

uma pesquisa feita junto ao público interno e externo, a expansão da rede física da APM - 
informatização da APM, reconstrução do CeAE, construção de auditório, apartamentos e 
vestiários para alunos,  o alojamento e vestiários para o pessoal da administração,  
reforma da cozinha e refeitório, reforma do prédio da orquestra sinfônica, demolição de 
edificações e reurbanização, complexo poliesportivo ( centro olímpico regional de 
treinamento ), pista de atletismo de nível internacional, com acabamento semelhante ao 
da pista  do  Estádio Olímpico de Atlanta nos Estados Unidos, obra levada a efeito em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e CEMIG, foi um empreendimento 
ímpar no Estado de Minas Gerais. 

 
Outros projetos de valores imensuráveis são a campanha de doação de órgãos, o 

programa de controle e prevenção da obesidade dos discentes, a avaliação global - de 
todas as pessoas envolvidas no ensino e dos processos utilizados na sua execução - e o 
Centro lnfantil Sargento Marizeth com o objetivo de dar apoio aos militares da APM, 
atendendo também ao CFAP, CRS e RCAT, com apoio da AFAS, COPM, ASSPM, CSCSPM, 
HPM, na parte médica e CRS na parte psicológica. 

 
As ações setorizadas foram voltadas para as áreas administrativas; de ensino; e de 

pesquisa. 
 
Na área administrativa procedeu-se à excelência dos serviços de assistência à 

saúde com a otimização dos serviços odontológicos, psicológicos e médicos, sendo nesse 
último incorporado à APM um aparelho de raio X para atender o setor médico-
ortopédico. Implantou-se nova rede de esgotos e captação de águas pluviais, acabando 
com as insatisfações por parte dos moradores vizinhos em virtude dos constantes 
vazamentos e entupimentos. Através de convênio com o Banco do Brasil foram doados 
instrumentos para a banda de música e orquestra sinfônica. Elaborou-se o projeto arte 
menor para a realização de uma Escola de Formação Musical para menores carentes, filhos 
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de militares e pessoas da comunidade. 
 
Na área da pesquisa foram celebrados convênios com a Universidade do Estado de 

Minas Gerais, tendo como ênfase a busca pela qualidade profissional. Atualizaram-se os 
manuais da Corporação aos ditames constitucionais vigentes. Fez-se um levantamento de 
todas as obras disponíveis nas diversas Unidades da Corporação, visando otimizar a 
instrução de tropa. Elaborou-se o manual do espadim, uma lacuna em termos de 
movimentos de tropa armada. 

 
Na área do ensino redimensionou-se a grade curricular do CFO, visando 

acompanhar a evolução do ensino como um todo. Operacionalizou-se o estágio do CF0-4 
nas Unidades da Capital com o objetivo de proporcionar ao cadete maior desenvoltura e 
desinibição. Instituiu-se a colação de grau no CFO e o estágio probatório para os alunos do 
Curso de Habilitação de Oficiais. Elaborou-se um vídeo institucional sobre a APM e adquiriu 
material de última geração para apoio ao ensino. 

 
Nos centros de execução do ensino, Centro de Altos Estudos e Centro de Formação 

de Oficiais, adequaram-se as estruturas físicas. Nos cursos de acesso à carreira de oficial 
PM - CAO e CSP – os alunos passam a receber ajuda econômica do Estado para a 
elaboração de trabalhos de pesquisa. Institui-se o Jubileu de Turma, o Estatuto do Diretório 
Acadêmico Euclides da Cunha e o quadro de trabalho anual, avanço ímpar de uma 
instituição que trabalha com base em planejamento e não com correção de desvios 
oriundos de políticas ineficazes de gestão acadêmica. 

 
A Academia de Polícia Militar, no Comando do Coronel Bicalho, não se manifesta 

como aquela Escola preocupada em obras materiais e sim com a eficiência nos processos 
de ensino, pesquisa e extensão, matérias que dão corpo às Instituições de Educação 
Superior. 

 
Em 17 de fevereiro de 1997, o Coronel Bicalho deixa o Comando da Academia de 

Polícia Militar, sabedor de que os seus sucessores deverão mais e mais investir em 
qualidade. 
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CORONEL EDGAR ELEUTÉRIO CARDOSO 
17Fev97 a 30Jun97 

 
O Coronel Eleutério assumiu o Comando da Academia de Polícia Militar num ano 

em que se questionava as atuações das Polícias Militares, sua forma de ação e o de seu 
modelo de formação. 

 
Profissional dedicado à Corporação, o Coronel Eleutério já tinha vivido a experiência 

operacional que lhe habilitava ao questionamento dos problemas de Segurança Pública. 
Autor de várias obras doutrinárias, o Coronel Eleutério contribuiu sobremaneira para a 
formação e o treinamento dos policiais-militares; suas obras alcançavam fronteiras além 
Estado e por consequência projetavam a imagem da PMMG. 

 
Devido ao pequeno espaço de tempo em que esteve à frente do Comando da 

Academia o Coronel Eleutério pouco pôde fazer no campo do ensino, pois, devido ao 
movimento reivindicatório das praças, em junho, fora designado para assumir o Comando 
do Oitavo Comando Regional da Polícia Militar; assim, em 30 de junho de 1997, o Coronel 
Eleutério passou o comando da Academia de Polícia Militar ao Coronel PM Ari de Abreu. 
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3ª PARTE – SÍMBOLOS 

PORTA NEOCOLONIAL DO PRADO MINEIRO 

 

 

Um estudo sobre a história oral do Portão das Armas da Academia de Polícia Militar do Estado 
de Minas Gerais nas memórias do Coronel-Professor Nivaldo Reis, Coronel PM Saul Alves 

Martins e Tenente-Coronel Capelão Luiz de Marco Filho 
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Ao longo dos anos muitas pessoas passaram e continuam a passar pela Rua Diabase, no 

bairro do Prado, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais e não se dão conta da Porta 
edificada, conforme a história oral, para celebrar os 100 anos da Independência do Brasil.  

 
A Porta edificada no Prado Mineiro em 1922, ano do Centenário da Independência do 

Brasil, conforme a história oral, é uma manifestação do estilo de época da arquitetura que se 
estrutura nas décadas de 1910 e 1920 denominado "Estilo Neocolonial" presente no Brasil e 
nas colônias portuguesas e adotado em alguns locais da Metrópole. 

 
As linhas geométricas e os azulejos azuis, ainda conforme a história oral, emprestam 

caráter ao estilo arquitetônico que se multiplicou por todas as possessões portuguesas pelo 
mundo e ganha significativa expressão no início do século XX com uma apurada maturação que 
vai encantar os arquitetos no Brasil e particularmente em Portugal. 

 
Com esses argumentos a admiração e a contemplação das linhas geométricas e dos 

azulejos permitem ao observador ir além do tempo presente e nas reminiscências tentar 
entender a magnitude da fachada dessa obra-prima da arquitetura brasileira. 

 
Essa faculdade de admirar e perceber o ambiente pode ser observada a partir das ideias 

de Quintão (2005) que transmite ao leitor o sentido de uma fachada e o utiliza para expressar 
que: 

 
“(…) é a face do edifício, constituindo o elemento mais mediático de toda a 
construção. Ela é, numa análise (…) dado que será a única referência visual, 
enquadrada na paisagem do dia-a-dia das pessoas que a contactam. (…) Por 
isso, tal como um poema nos dá prazer, a contemplação de uma fachada 
“pode deliciar quem seja sensível à arte da Arquitectura e consiga ultrapassar 
a mera constatação de um mero número de x pilastras, um número y de portas 
e janelas e um número z de volutas e cornijas.” (QUINTÃO, 2005, p.34).  

 
Ferreira-Alves (2001, p. 16), ainda enriquece o significado de fachada com os seus 

ensinamentos: “(…) no desenvolvimento horizontal, criando longas fachadas, articuladas com 
pilastras lisas pouco salientes, e acentuadas, sobre os telhados, por ornatos (…) e na acentuação 
da linha superior do edifício (emprego de frontões)”.  

 
Em Itaú Cultural (2017) a abordagem sobre o estilo de época da arquitetura neocolonial, 

se expressa: 
 

“A campanha neocolonial - impulsionada por publicações como o jornal O 
Estado de S. Paulo e a Revista do Brasil – encontra ampla acolhida num 
contexto intelectual fortemente marcado pelo nacionalismo, reverberando 
em eventos posteriores importantes como a Exposição do Centenário da 
Independência no Rio de Janeiro (alguns dos pavilhões foram projetados no 
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espírito do neocolonial) e a Semana de Arte Moderna, em São Paulo, ambas 
ocorridas em 1922.” (ITAÚ CULTURAL, 2017). 

 

Obviamente que não estava, sobre a disponibilidade da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais – PMMG, (PMBH, 2011), o espaço onde hoje temos a Porta e que nem tampouco 
o atual Portão das Armas da Academia de Polícia Militar se presta ao objetivo inserido na sua 
concepção.  

 
Mas, independentemente de tudo isso, como nas palavras de Silva (1998, p. 41)20 ao 

citar o Comando do Coronel Idimar Vilas Boas à frente do Departamento de Instrução da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais, o Portão das Armas da Academia de Polícia Militar presta-
nos a lembrar que: “A grandeza da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais também foi feita 
com o sangue dos que tombaram envergando a sua farda e sob a sombra da Bandeira do Brasil”. 

 
Estudar o Portão das Armas da Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

(Figura 1), seu estilo arquitetônico, o período histórico da sua construção e a sua inserção 
cultural na sociedade mineira é o que encanta nesta parte do livro, bem como validar a história 
oral que se construiu a partir das inferências circunstanciais resultantes da confrontação dos 
aspectos sociais e o relato das histórias vivas particulares à vida dos atores participantes do 
processo de validação. 

 
Uma Porta tinha diversas funções nas cidades – historicamente abundavam nas Cidades-

Estados Europeias e nos Coutos de Portugal – nos séculos XVI a XVIII, Gomes (2017) nos ensina 
que era o local por onde passavam os desfiles e se dava o controle de pessoas e mercadorias.   

 
Figura 1 – Porta do Prado Mineiro. Portão das Armas da Academia de Polícia Militar. Belo 

Horizonte - MG. 

 
Fonte: Foto do Arquivo Particular do Autor, 2020. 

 
20 Ver página 76 desta obra. 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br&cd_idioma=28555/
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Sobre o Couto de Braga e o significado da Porta, o entendimento pode ser encontrado 
nas palavras que se extraem da publicação a partir de Smith (1973), onde a antiga cerca urbana 
possuía cinco torres, sendo que atualmente restam apenas duas a torre de Santiago e a torre 
de São Sebastião e existiam oito portas, das quais atualmente restam apenas duas, a Porta de 
Santiago (Figura 4) e a Porta Nova (Figura 5). A principal entrada da cidade era a Porta Nova, 
primitivamente construída com as muralhas e que foi reedificada no século XVI e reformada no 
século XVIII, que resulta na configuração atual, inclusive do nome Arco da Porta Nova (Figura 
5).  

 
Os exemplos daquele que foi o Couto de Braga e daquelas que foram as Cidades-Estados 

da Baviera (Figuras 2 e 3), podem ilustrar o pensamento que se constrói. 
 

Figura 2 – Porta Karlstor da Cidade de Munique na Baviera - Alemanha. 

 
Fonte: Foto do Arquivo Particular do Autor, 2019. 

 
Figura 3 – Porta Ulmer Tor (esquerda) e Porta Westertor (centro e direita) na Cidade de 

Memmingen na Baviera - Alemanha.

 
Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2019. 
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Figura 4 – Porta de Santiago na Cidade de Braga - Portugal. 
 

Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2020. 
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Figura 5 – Arco da Porta Nova - Porta da Cidade de Braga - Portugal. 

 

 
Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2020. 

 
 

A partir da publicação no espaço virtual https://pontopm.com.br/portao-das-armas-da-
academia/, do artigo sobre o Portão das Armas da Academia de Polícia Militar (PONTOPM, 
2019), surgiu a necessidade de aprofundar na complementação das informações constantes do 
artigo, fazendo-se necessário saber quem foi o Arquiteto que elaborou o projeto e assistiu à 
construção da Porta, inclusive, o memorial descritivo da ideia original, bem como a data em que 
tudo foi elaborado.  
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Sabe-se, conforme (PMBH, 2011), que no local onde se encontra a Porta do Prado 
Mineiro, até o início da década de 1930, funcionou o Parque de Exposições de Minas Gerais e 
posteriormente foi repassado à então Força Pública Policial do Estado de Minas Gerais, hoje 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – PMMG.  

 
Buscou-se saber, se a Porta foi recepcionada por alguma lei ou decreto que a acolheu, 

como Patrimônio Histórico e Artístico, nos níveis Municipal, Estadual e Nacional e se o foi, a 
legislação que a acolheu. 

 
Há um documento da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais intitulado Projeto n° 

97 de 20 de agosto de 1921 que versa sobre as comemorações dos 100 anos da Independência 
do Brasil no Estado de Minas Gerais, que se encontra no Arquivo do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro – IHGB, Coleção Conde de Afonso Celso, mas que infelizmente não está 
disponível no Arquivo Público Mineiro (SIAAPM, 2020) e nem mesmo em outros endereços 
virtuais.  

 
As indisponibilidades materiais recomendaram pesquisas virtuais e questionamentos 

aos entes dos poderes públicos do Município de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais e 
da União diretamente envolvidos pela demanda de resposta. Sendo feitas pesquisas em outras 
fontes materiais e bibliográficas, que permitissem encontrar evidências factíveis favoráveis à 
estruturação de respostas mais objetivas e próximas da realidade relativa à Porta do Prado 
Mineiro. 

 
Como instrumento para validação da história oral, encontramos em Gonçalves e Lisboa 

(2007) a fonte oral como base primária voltada para a obtenção de toda a forma de 
conhecimento, seja ele científico ou não:  

 
“Para Queiroz (1987), o relato oral tem sido, através dos séculos, a maior fonte 
humana de conservação e difusão do saber, ou seja, a maior fonte de dados 
para a ciência em geral; a palavra antecedeu o desenho e a escrita. Esta, 
quando inventada, não foi mais do que uma cristalização do relato oral. 
Thompson (1992) também afirma que a história oral é tão antiga quanto a 
própria História, pois ela foi a primeira espécie de história.” (GONÇALVES E 
LISBOA, 2007). 

 
Alberti (2003) descreve a história oral como:  
 

“A história, como toda atividade de pensamento, opera por descontinuidades 
(...) Com a história oral não é diferente. Mas uma entrevista de história oral 
tem uma vivacidade especial. É da experiência de um sujeito que se trata; sua 
narrativa (…)  temos a sensação de ouvir a história sendo contada em um 
contínuo, (…) Esse fascínio do vivido é sem dúvida em grande parte 
responsável pelo sucesso que a história oral tem alcançado nos últimos anos 
(…) que pode ser atestado pelo número crescente de pesquisadores, 
professores e estudiosos “fascinados” pela metodologia, que frequentam os 
congressos e seminários de história oral em todo o mundo e no Brasil 
especialmente.” (ALBERTI, 2003). 
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Os relatos da história oral foram captados a partir da vivência profissional que se 
construiu junto aos detentores das imagens e ideias formadas em torno do Portão das Armas 
da Academia de Polícia Militar: a sua origem, o seu simbolismo e a sua inserção histórica. 

 
Pois atuando como ator participante das transformações, na qualidade de subordinado 

hierárquico, aluno no Curso de Formação de Oficiais, convivência no oficialato da Polícia Militar 
do Estado de Minas Gerais no exercício das funções junto à extinta Divisão de Pesquisa daquele 
educandário e principalmente nas entrevistas formuladas por ocasião da elaboração do livro A 
História da Academia de Polícia Militar: Uma breve abordagem através dos seus vários 
comandos, possibilitou-me a imersão no mundo da história oral da Porta do Prado Mineiro. 

 
A validação das fontes orais se fez via qualificação profissional e de vida dos Oficiais 

citados como fonte da história oral – com base nos dados disponíveis nos arquivos de pessoal 
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - em consonância com o produto do estudo de 
Gonçalves e Lisboa (2007). Valendo-me ainda, da iconografia como hipótese de interpretação 
da realidade que envolve o Edifício objeto desse Estudo.  

 
Com o propósito de estabelecer um rito que permitisse chegar à inferência histórica 

mais provável e factível, que conduzisse à validação da história oral da Porta do Prado Mineiro, 
atualmente Portão das Armas da Academia de Polícia Militar, optou-se por trabalhar três 
hipóteses denominadas: Legal, Material e Circunstancial, tendo como premissa as palavras de 
Edward P. Thompson (1981, p.49):  

 
“(…) o método lógico de investigação adequado a materiais históricos, 
destinado na medida do possível testar hipóteses quanto à estrutura, 
causação etc., e a eliminar procedimentos autoconfirmadores (…) consiste 
num diálogo entre conceitos e evidências, um diálogo conduzido por 
hipóteses sucessivas de um lado e a pesquisa empírica do outro.” 
(THOMPSON, 1981, p. 49). 

 
Um monumento que busca reminiscências históricas, onde a própria história oral 

aponta para uma influência da arquitetura oriental, recomenda que se busque uma validação 
histórica naquela parte do planeta como hipótese de comprovação das verdades que se buscam 
estruturar. Sanjay Subrahmanyam (2016) autor do livro “O Império Asiático Português, 1500-
1700. Uma História Política e Econômica”, 1995, formado em Economia, com doutorado em 
História e como o próprio entende, “uma ciência como uma casa aberta, aonde se chega por 
várias portas”, durante uma entrevista para uma fonte de comunicação portuguesa, permitiu 
alguns aprofundamentos significativos. 

 
Ao ser questionado na hipótese, de ser o principal ofício de um historiador, a lembrança, 

respondeu que: 
 

“Não (…) não é necessariamente acreditar na memória, ao contrário, é jogar 
contra ela, (…) frequentemente é necessário valorizar a memória, mas esse 
não é o trabalho de um historiador (…) Um historiador tem de jogar contra a 
memória, para ver como ela foi construída, porque também este é um 



110  

processo histórico.” Ao falar sobre o império português no oriente, diz que: 
“não tem necessariamente um controlo administrativo importante de 
territórios. É um tipo de império em rede e a grande presença é nos séculos 
XVI e XVII. A partir de 1700, a presença é muito limitada, há feitorias e 
fortalezas, os portugueses controlam essencialmente Goa, Damão e Diu e 
pouco mais, e sobretudo Goa.” (SUBRAHMANYAM, 2016). 

 
Com olhos voltados para as hipóteses contemplativas de validação da história oral da 

Porta do Prado Mineiro, atualmente Portão das Armas da Academia de Polícia Militar como um 
marco incorporado ao patrimônio da Capital das Alterosas, tem-se que foi edificada quando 
Arthur Bernardes estava à frente do Governo do Estado de Minas Gerais, Afonso Vaz de Melo 
era o Prefeito Municipal de Belo Horizonte e na Presidência da República estava Epitácio Pessoa. 

 
A Porta do Prado Mineiro edificada, conforme a história oral, para as Comemorações 

dos 100 anos da Independência do Brasil, teve um significado muito importante - já distante da 
concepção original dos séculos XVI a XVIII – que foi galardoar as pessoas que participaram da 
Feira dos 100 anos da Independência do Brasil, transpor a Porta do Prado Mineiro e ser parte 
da Feira era um privilégio e uma responsabilidade institucional para com a República. 

 
Naquela época a posse dos novos Prefeitos e Governadores se dava no dia 07 de 

setembro e a posse do Presidente da República se dava no dia 15 de novembro. Assim, no dia 
07 de setembro de 1922 Flávio Fernandes dos Santos assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte e 
Raul Soares de Moura o Governo do Estado de Minas Gerais, tendo como vice-governador 
Olegário Dias Maciel. O Presidente da República que tomou posse em 15 de novembro foi 
Arthur Bernardes, o ex-governador do Estado de Minas Gerais. 

 
Com o objetivo de contextualizar a magnitude do evento que se comemorou no Brasil, 

em Sete de Setembro de 1922, optou-se por uma obra que permitisse identificar não só a 
questão política daquele momento histórico, como também o estilo de época adotado pela 
arquitetura brasileira, encontrados nos escritos da dissertação de mestrado de Thaís Rezende 
da Silva de Sant’Ana (2008), onde seu resumo nos diz: 

 
“A Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, 
realizada no Rio de Janeiro em 1922, foi o maior evento republicano do início 
do século XX. Visitantes e autoridades de todo o país e do mundo foram 
atraídas à essa primeira exposição internacional brasileira, organizada pelas 
elites nacionais como espécie de vitrine para exibir os avanços do país – do 
ponto de vista industrial, econômico e social – e afirmar a identidade da nação 
no ano em que era comemorada a emancipação política brasileira (…) e 
consagrou o neocolonial como o “estilo nacional.” (SANT’ANA, 2008, p. 5). 

 
Sant’Ana (2008) ao se reportar a Gustavo Pena, da comissão geral de Minas Gerais, 

ressalta o discurso do próprio sobre o evento de 1922: 
 

“(...) na grande revista do progresso brasileiro, depois de um século de vida 
independente, (...) vão se desenrolar aos olhos de tantos milhares de 
visitantes, todos os lados melhores da nossa pátria, na sua agricultura, nas 
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suas indústrias, na opulência do reino mineral, na viação fluvial e férrea, no 
progresso da escola primária, no desenvolvimento da sua vida literária e 
artística, em suma, todos os ramos da atividade humana (...) A exposição vai 
ter, entre tantas outras coisas, uma parte que julgo muito interessante, 
porque visa mostrar o nosso passado, os nossos costumes antigos, o viver das 
outras gerações”. (PENA, 1921, p. 6). 

 
Abstrai-se do trabalho de Sant’Ana (2008, p. 119) ao abordar Ramalho (1989) que a 

premissa dos projetos enviados para a comissão responsável pela construção dos portões e 
pavilhões evidenciou transparecer um estilo ligado às tradições e ao ambiente brasileiro, 
resultando na publicação de uma série de matérias no periódico Architetura no Brasil, a respeito 
do estilo arquitetônico que cada um considerava adequado para se ter como o nacional, 
optando-se pelo neocolonial como o estilo arquitetônico a ser adotado em boa parte dos 
pavilhões nacionais, cujas evidências são encontradas em: 

 
“(...) o Palácio das Indústrias, de A. Memória e F. Cuchet, e o Palácio das 
Pequenas Indústrias, de Nestor de Figueiredo e C.S. San Juan, foram 
concebidos nitidamente no estilo neocolonial (...). Porta Monumental do lado 
Norte, de Raphael Galvão (...) apresenta um vocabulário todo ligado ao 
neocolonial (beiral, volutas, azulejos, esferas armilares etc.). (...). Já a Porta 
Monumental da Exposição, projeto de M. Fertin e Edgar P. Vianna, não tem 
um estilo definido, embora possamos distinguir elementos vinculados ao 
neocolonial, como as entradas laterais e seus frontões curvos (...). O Palácio 
das Festas, de A. Memória e F. Cuchet, foi projetado no estilo neoclássico 
monumental (...). Ao que parece, o neocolonial, neste edifício, ficou restrito a 
um tipo de ‘capitel modernizado’, idealizado para as colunatas laterais do 
edifício(...).” (SANT’ANA, 2008, p. 119). 

 
Os estilos neocoloniais, síntese das diversas tendências nacionais sob as diretrizes 

espanholas e portuguesas, representavam, ainda, os primeiros passos para o surgimento de 
uma nova raça capaz de transcender os limites da nacionalidade entre os povos latino-
americanos. Sant’Ana (2008) ao validar esse discurso, vale-se de Trillo (1998, p. 280) a respeito 
das construções brasileiras, onde o depoimento do mexicano José Vasconcelos Calderón (1882-
1959), Secretário da Educação Pública no governo de Obregón, evidenciou:  

  
“(…) edificios de estilo colonial português... (se refleja em ellos) todo el lujo del 
Portugal conquistador, com mucho tinte Ibérico y algo de Oriente; pero los 
arquitectos brasileños han agrandando las construciones , las han hecho 
graciosas y aéreas. Así corresponde a la patria nueva que, em tantos sentidos, 
mejora y supera a la antigua.” (TRILLO, 1998, p. 280)21. 

 
Outro olhar sobre a influência oriental na Arquitetura Portuguesa e a influência dela na 

arquitetura oriental, pode ser percebida na obra de Pires (1988, p. 84-91):  

 
21 (…) edifícios de estilo colonial português... (se reflete neles) todo o luxo de Portugal conquistador, com 
muito timbre Ibérico e algo de Oriente; porém os arquitetos brasileiros tem tornado grande as 
construções, as têm feito graciosas e aéreas. Assim corresponde à nova pátria que, em tantos sentidos, 
melhora e supera a antiga. (TRILLO, 1998, p. 280). (Tradução nossa) 
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“A arquitectura de Macau representa uma mistura dos estilos oriental e 
ocidental (...) as moradias tipicamente chinesas coexistem pacificamente com 
as formas urbanas essencialmente mediterrânicas, não racionalizadas, com 
largos ou praças, quintais de árvores europeias, átrios e travessas, calçadas e 
escadarias quebra-costas, que nos lembram Lisboa ou o Porto (…). Se o 
português colonizou Macau e as Ilhas e estabeleceu núcleos activos em 
Xangai, Cantão e Fuchau, também o povoamento do Brasil, no tempo de D. 
João VI, e por iniciativa do Conde de Linhares, por volta de 1816, se fez por 
meio dos chineses (…) o rei havia feito construir portões chineses e cabanas 
para os cultivadores, "de modo que a China de Santa Cruz era realmente um 
delicioso passeio". O desenhista alemão Rugendas, Maria Graham no Diário 
de uma Viagem ao Brasil (1821-1823) e o aguarelista Tomás Ender (1817-
1818) conservaram-nos imagens e testemunhos coloridos dessa colonização, 
que terminou com a morte dos fundadores e a oposição dos ingleses, 
provavelmente por temerem a concorrência às exportações de Ceilão (Sri 
Lanka).” (PIRES, 1988). 

 
Carvalho (2006), historiador português e professor de Estudos Portugueses na 

Universidade de Estudos Estrangeiros de Kioto, em suas obras permite ao leitor a abstração de 
que os portugueses teriam chegado, ao acaso, no Japão em 1543, sendo que os traços da 
cultura arquitetônica nipônica chegam a Portugal através dos Biombos, arte Japonesa dos 
séculos XVI e XVII. Tal assertiva pode ser comprovada em Curvelo (2000), que nos ensina: 

 
“Desde 1543- data da chegada dos europeus a terras nipónicas – e até ao 
encerramento do país na década de 1640, os japoneses tiveram um contacto 
regular com os nanban-jin («bárbaros do Sul»). Esses comerciantes e 
missionários, na sua maioria provenientes de Portugal, estão na origem de 
uma temática de arte japonesa nos séculos XVI e XVII. As pinturas que 
ornamentam os byôbu (biombos) nanban descrevem um extraordinário 
confronto de civilizações e fascinam pela sua beleza. Especialmente através 
do trabalho dos pintores da Escola Kanô, desenrola-se sob o nosso olhar a 
história da chegada dos portugueses, de um ponto de vista oriental. Ora 
críticos, ora festivos e alegres, os byôbu põem em imagem as primícias da 
ocidentalização da Asia. Obras-primas dos biombos nanban apresenta (…) a 
história apaixonante do encontro – comercial, religioso e cultural – entre a 
Europa e o Japão nessa época.” (CURVELO, 2000. Apresentação da obra). 

 
No movimento modernista brasileiro valorizou-se o colonial como símbolo idealizado do 

passado recente do país, herdeiro e superado intelectualmente. A partir da reafirmação de 
Mário de Andrade (1921)22 sobre o neocolonial como estilo nacional, temos o que foi observado 
e transcrito no trabalho de Sant’Ana (2008, p. 120): 

 
“Mas o que há de mais glorioso para nós é o novo estilo neocolonial (...) Não 
me consta que já tenha havido no Brasil uma tentativa de nacionalizar a 
arquitetura, estilizando e aproveitando os motivos que nos apresenta o nosso 

 
22ANDRADE, Mário de. “De São Paulo”, In: Ilustração Brasileira, Rio de Janeiro, nº 6, 1921. 



113  

pequeno passado artístico e formando construções mais adaptadas ao meio 
(...) O neocolonial que por aqui se discute é (...) um estilo nosso, bem mais 
grato ao nosso olhar, hereditariamente saudoso de linhas anciãs e próprio ao 
nosso clima e ao nosso passado.” (ANDRADE, 1921 citado em SANT’ANA, 
2008, p. 120). 

 
Sant’Ana (2008) frisa que de acordo com Kessel (2002, p.239), face à brevidade do 

caráter oficialmente modernista atribuído ao neocolonial: 
 

“(…) durante algum tempo o neocolonial pôde reivindicar o posto de vertente 
arquitetônica das vanguardas artísticas e literárias que lutavam contra o 
academicismo, e de pólo aglutinador dos esforços pela redescoberta e 
preservação do patrimônio artístico e arquitetônico (...).” (KESSEL, 2002, p. 
239). 

 
Acenando com a possibilidade de uma atualização estética através da retomada do 

passado colonial na arquitetura – realçando a influência lusitana na arte tradicional brasileira, 
Sant’Ana (2008) identifica como o precursor de destaque do movimento classificado como 
neocolonial no Brasil, os ideais do engenheiro Ricardo Severo (1869–1940) (UP, 2020). A força 
conferida ao neocolonial no início do século XX foi, sobretudo, decorrente da produção teórica 
dele.  

 
Obstinado pelas relações entre Brasil e Portugal, Ricardo Severo não se limitou ao 

estudo técnico da arquitetura, percorreu as esferas da política, geografia e economia desses 
dois países. Para expressar o pensamento de Ricardo Severo, Sant’Ana (2008) dialoga com Silva 
(2005) “o que fundamentava a nacionalidade e conferia seu caráter era a etnia ou a raça, 
entendida como um conjunto de caracteres físicos e morais permanentes e homogêneos que 
eram transmitidos pelo sangue a cada nova geração e que garantiriam a unidade nacional”. 

 
Vamos ver através do olhar de alguns autores portugueses que a expressão do 

Neocolonialismo no Brasil é uma variante do Estilo Arquitetônico Casa Portuguesa. Soares 
Ferreira (2016) ao abordar o tema deixa-nos a evidência:  

 
“Na arquitetura portuguesa dos finais do século XIX, vários foram os 
intelectuais e arquitetos que se insurgiram contra as fortes influências de 
outros países, apelando à valorização da identidade nacional. A “Casa 
Portuguesa” (…) chegando até a ser defendido por alguns arquitetos 
modernistas sob a forma da “casa à antiga portuguesa”. (...) A relevância dada 
a este conceito é notória pela explicitação em vários processos de licença de 
obras da intenção conceptual referindo uma construção em “estilo 
tradicionalista portuguez”, “estilo tradicional”, “estilo nacional moderno”, 
“estilo regional” em conjunto com “estilo moderno”. A casa projetada em 
1904 pelo engenheiro Ricardo Severo (“Casa Ricardo Severo”) é considerada 
uma das primeiras tentativas de produção desta nova arquitetura na cidade 
do Porto.” (SOARES FERREIRA, 2016). 

 
Outro autor português que lança olhares sobre o Estilo Arquitetônico Casa Portuguesa 
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é Leal (2013) que se manifesta:  
 

“De facto, entre as primeiras tematizações da casa portuguesa que se 
estendem desde finais do século XIX até às primeiras décadas do século XX (…) 
A casa portuguesa – na viragem do século XIX para o século XX – tem em Raul 
Lino a sua figura central. (…) um dos autores que articulou de forma mais vocal 
esta posição foi o etnógrafo Rocha Peixoto. Tendo como ponto de partida a 
“casa portuguesa” desenhada pelo seu amigo Ricardo Severo no Porto, Rocha 
Peixoto enfatizou o modo como esta propunha um pastiche de diferentes 
elementos regionais e históricos – numa espécie de “hibridismo etnológico e 
arqueológico.” (LEAL, 2013). 

 
Um exemplo clássico é o Edifício da Estação Ferroviária de Aveiro, onde a Câmara 

Municipal de Aveiro (20--) descreve o monumento como: 
 

“1916 – Por ocasião das obras de remodelação da estação (…) O edifício da 
estação é constituído por três sectores: um central, de três pisos 
apresentando três portas amplas ao nível do plano inferior; e dois laterais 
simétricos, de dois pisos, com uma porta e dois postigos de secção 
rectangular. Obedece a uma gramática estilística que se designa por “casa 
portuguesa”, sendo um bom exemplar ao nível regional. Mas, mais do que a 
arquitectura, é a azulejaria que torna o edifico notável. Este, apresenta uma 
riquíssima colecção de painéis de azulejos que revestem as paredes das suas 
fachadas.” (CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO, 20--). 

 
Ainda sobre as Comemorações do Sete de Setembro de 1922, uma leitura não abordada 

no trabalho de Sant’Ana (2008), foi realizada por Junqueira (2011, p. 165) e vai mostrar um 
olhar mais atento sobre o que se passou em Minas Gerais naquele momento histórico: 

 
“Mas não foi somente na capital da República que a data do centenário da 
emancipação política do Brasil seria festejada com entusiasmo. Outros 
estados também se dedicaram à execução de projetos que colaboraram para 
as celebrações solenes da pátria. Em Minas Gerais, por exemplo, as sugestões 
para um programa comemorativo se constituíram na instalação, no dia Sete 
de Setembro de 1922, de uma direção comum e organização regulamentar do 
Museu Mineiro, criado em 20/07/1910, com o Arquivo Público. E mais: a 
impressão gratuita de quatro memórias de diferentes autores mineiros, 
versando uma sobre a história de Minas, outra focalizando a geografia da 
região, a terceira discorrendo sobre as riquezas econômicas e uma última 
sobre ciências, letras e artes mineiras. Ainda seria feita a cunhagem de uma 
medalha comemorativa do centenário com desenhos e emblemas, acrescido 
de dizeres alusivos à co-participação histórica de Minas Gerais na grande festa 
nacional com a legenda obrigatória — Deus, Pátria e Liberdade (Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais, 20 de agosto de 1921).” (JUNQUEIRA, 2011, 
p. 165). 

 
 
No conjunto das respostas formuladas pelos órgãos próprios do Município de Belo 
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Horizonte, sobre o Portão das Armas da Academia de Polícia Militar, cabe frisar a resposta de 
Cajazeiro (2020): 

 
“ (…) não existe tombamento específico do bem.(Grifo nosso) A Academia de 
Polícia Militar de Belo Horizonte, por sua vez, está protegida, por meio da 
DELIBERAÇÃO Nº 108/2011 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 
do Município de Belo Horizonte / CDPCM-BH que definiu a proteção do 
Conjunto Urbano Bairros Prado e Calafate e pela sua inscrição no Livro do 
Tombo Histórico e no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, 
conforme inventário do patrimônio cultural elaborado pela Diretoria de 
Patrimônio Cultural / Fundação Municipal de Cultural – Processo 
Administrativo nº 01.107381.11.52. Todos os imóveis localizados dentro do 
perímetro de proteção do Conjunto Urbano Bairros Prado e Calafate ficam 
sujeitos às diretrizes especiais de proteção da memória e do patrimônio 
cultural de Belo Horizonte. Nesse sentido, no perímetro tombado e na 
vizinhança de coisa tombada, fica proibida a construção que impeça ou reduza 
a visibilidade ou a colocação de anúncios ou cartazes, sem prévia autorização 
do CDPCM-BH. (…) Realizou-se pesquisa no Arquivo da Cidade, buscando o 
projeto original ou outras informações sobre a obra de construção, mas tais 
documentos não foram localizados. Ressaltamos, todavia, que V.Sa. que no 
Arquivo da Cidade, é possível a realização de pesquisa em outras fontes 
documentais disponíveis- jornais, revistas etc.” (CAJAZEIRO, 2020). 

 
O Município de Belo Horizonte, ainda apresenta como resposta o esclarecimento 

prestado por Schirm (2020): 
 

“Esclarecemos que para além do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, 
existem também outros locais que podem ser consultados para aprofundar a 
pesquisa: Arquivo Público Mineiro (Avenida João Pinheiro, 372) e Museu 
Histórico Abílio Barreto (Avenida Prudente de Morais, 202).” (SCHIRM, 2020). 

 
A partir do Museu Histórico Abílio Barreto – MHAB, tem-se a resposta apresentada por 

Quadros (2020): “Realizada uma pesquisa em todo acervo do MHAB, infelizmente não se tem 
nenhuma documentação ou informação.” 

 
No âmbito das respostas apresentadas pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 

e Artístico – IEPHA-MG, tem-se:  
 

“Infelizmente não encontramos em nossos arquivos nenhuma informação a 
respeito do Portão das Armas da Academia de Polícia Militar. Você pode tentar 
alguma informação no Arquivo Público Mineiro, na Av. João Pinheiro, no 
Museu Abílio Barreto, Av. Prudente de Morais ou mesmo no Arquivo da 
Cidade de Belo Horizonte na Rua Itambé. Continuo atenta à sua solicitação, 
caso consiga alguma informação entraremos em contato.” (IEPHA-MG, 2020). 

 
Do mesmo Instituto, vale ressaltar, ainda, a resposta de Garcia (2020): 
 

“O Portão das Armas da Academia de Polícia Militar não possui tombamento 
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estadual (Grifo nosso) e não possuímos informações do referido portão nesta 
gerência. Sugiro que seja feita pesquisa na Biblioteca do IEPHA, na Biblioteca 
Pública Estadual de Minas Gerais e na Diretoria de Patrimônio Cultural de Belo 
Horizonte.” (GARCIA, 2020). 

 
No conjunto das respostas formuladas pelos órgãos próprios do Estado de Minas Gerais, 

sobre a hipótese de disponibilidade de informações sobre o Portão das Armas da Academia de 
Polícia Militar, particularmente tem-se a resposta apresentada por Silva (2020): 

 
“Em atenção à sua solicitação informamos que o acervo do Arquivo Público 
Mineiro é constituído por documentos produzidos e acumulados por órgãos 
da Administração Pública de Minas Gerais e por arquivos privados, 
abrangendo desde o século XVIII até o século XX. Além de manuscritos e 
impressos, reúne mapas, plantas, fotografias, gravuras, filmes, livros, folhetos 
e periódicos. (…) O Sistema Integrado de Acesso ao Arquivo Público Mineiro 
(SIAAPM) reúne informações retiradas de alguns inventários de fundos e 
coleções que se encontram sob a guarda do Arquivo Público Mineiro (…). É 
possível que o assunto pesquisado não tenha sido localizado, tendo em vista 
que parte das informações é, apenas, as que constam em nosso guia de fundos 
e coleções. (…) Nossos atendentes estão, porém, preparados para auxiliar na 
informação dos documentos a serem pesquisados. Identificados os 
documentos, o próprio usuário fará a sua leitura, seleção e análise. (…) Caso o 
documento não esteja digitalizado é necessário que a pesquisa seja feita 
pessoalmente.” (SILVA, 2020). 

 
Na resposta formulada pelo Parque de Exposições Bolivar de Andrade, apresentada por 

IMA (2020), percebe-se: 
 

“Nos arquivos do Parque de Exposições Bolivar de Andrade – Parque da 
Gameleira, vinculado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, não existem fotos 
ou mesmo documentos relativos ao Portão que serviu de entrada ao Parque 
de Exposições até o início da década de 1930.” (IMA, 2020). 

 
Seguindo as orientações de Silva (2020), presencialmente o autor efetuou uma busca 

com o auxílio dos profissionais do Arquivo Público Mineiro, visando encontrar o material e que 
se mostrou improdutiva. 

 
Não existindo tal documento no Arquivo Público Mineiro e nem em qualquer outro 

museu ou arquivo de Minas Gerais, não se pode trabalhar a hipótese de o buscar na Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais, face à sua extinção pela Lei nº 22.285, de 14 de setembro de 
2016. Os mecanismos de buscas disponíveis e que foram exaustivamente trabalhados, não 
contemplam a disponibilidade material do documento.  

 
As especulações junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 

uma autarquia federal do Governo do Brasil, criada em 1937, vinculada ao Ministério do 
Turismo, responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do  país 
tiveram registros no sistema eletrônico de processos cadastrados e sem informações 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/1937
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Turismo_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_do_Turismo_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B4nio
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disponíveis (Grifo nosso), colocando-se à disposição para demais esclarecimentos que julgar 
necessários. 

 
No Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, Coleção Conde de 

Afonso Celso, buscou-se o documento da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais intitulado 
Projeto n° 97 de 20 de agosto de 1921 que versa sobre as comemorações dos 100 anos da 
Independência do Brasil no Estado de Minas Gerais. O conjunto das informações disponíveis 
não apresenta acréscimos ao nosso objetivo e nem tampouco ao seu objeto. 

 
Com o propósito de estabelecer um rito que permita chegar à inferência histórica mais 

provável e factível, optou-se por construir três hipóteses que permitam validar ou não a história 
oral da Porta do Prado Mineiro, atualmente Portão das Armas da Academia de Polícia Militar, 
conjugando as informações disponíveis sobre o objetivo deste estudo e validando com as 
respostas apresentadas pelos níveis federal, estadual e municipal, não desconsiderando 
algumas técnicas circunstanciais de validação e a literatura disponível que coexista com o 
monumento foco desse estudo. Assim, construíram-se as hipóteses Legal, Material e 
Circunstancial. 

 
O estabelecimento de uma Hipótese Legal que permita validar ou não a história oral da 

Porta do Prado Mineiro, atualmente Portão das Armas da Academia de Polícia Militar, conjuga 
as informações técnicas legislativas sobre o tema e as respostas apresentadas pelos níveis 
federal, estadual e municipal, visando encontrar um documento que comporte a descrição do 
monumento, seu idealizador e a sua data de construção. 

 
Na proteção dos bens que possuam valor histórico, dentre outras manifestações que 

tenham um valor afetivo, em Ferreira (1999), é que se tem o instituto do tombamento, um 
vocábulo de origem portuguesa que é utilizado no sentido de se registrar algo que é de valor 
para uma comunidade, protegendo-o através de legislação específica.  

 
As normativas dispostas na legislação brasileira acerca do tombamento e da proteção 

ao patrimônio histórico, destaca-se o Decreto – Lei nº. 25 de 30 de novembro de 1937, que 
ordena a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.  

 
Vejamos o conceito de José Cretella Júnior (2003, p. 134) sobre o tombamento:  
 

“É restrição parcial ao direito de propriedade, realizada pelo Estado com a 
finalidade de conservar objetos móveis e imóveis, considerados de interesse 
histórico, artístico, arqueológico, etnográfico ou bibliográfico relevante. 
Restrição parcial do direito de propriedade, localiza-se no início de uma escala 
de limitações em que a desapropriação ocupa o ponto extremo.” (CRETELLA 
JÚNIOR, 2003, p.134). 

 
O conceito de patrimônio cultural, na Constituição Federal, encontra-se disposto no 

artigo 216: 
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“Art. 216 – Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  

… 
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artísticos–culturais;  
… “(BRASIL, 1988).  

 
O tombamento quando é realizado pela União, se dá através do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. No Estado de Minas Gerais realiza-se pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – IEPHA-MG e em Belo Horizonte por deliberação 
do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte / CDPCM-BH 
que define e sua inscrição no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico, conforme inventário do patrimônio cultural elaborado pela Diretoria 
de Patrimônio Cultural / Fundação Municipal de Cultural. 

 
No conjunto das respostas formuladas pelos órgãos próprios do Município de Belo 

Horizonte, sobre o Portão das Armas da Academia de Polícia Militar, cabe frisar: a resposta de 
Cajazeiro (2020): “não existe tombamento específico do bem.” (Grifo nosso). 

 
No âmbito das respostas apresentadas pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 

e Artístico – IEPHA-MG, vale ressaltar: a manifestação de Garcia (2020):“O Portão das Armas da 
Academia de Polícia Militar não possui tombamento estadual.” (Grifo nosso). 

 
Nas especulações junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 

sem informações disponíveis. (Grifo nosso). 
 
Conjugando as informações técnicas legislativas sobre o tema e as respostas 

apresentadas pelos níveis federal, estadual e municipal sobre a Hipótese Legal de se encontrar 
um documento que reconheça a Porta do Prado Mineiro como Patrimônio Histórico e por 
consequência encontrar a descrição do monumento, seu idealizador e a sua data de construção, 
temos que a hipótese foi refutada (Grifo nosso), pela inexistência de norma que verse sobre o 
bem imóvel objeto desse estudo. 

 
O estabelecimento de uma Hipótese Material que permita validar ou não a história oral 

da Porta do Prado Mineiro, atualmente Portão das Armas da Academia de Polícia Militar, 
conjuga as informações técnicas referentes ao projeto arquitetônico e as peças elaboradas por 
artífices visando encontrar um documento que se comprove estar em arquivo com a descrição 
do monumento – o memorial descritivo, seu idealizador – o arquiteto que desenhou a  Porta 
ou mesmo o Engenheiro Civil que assistiu a obra e a data da sua construção.  

 
Com relação às peças elaboradas por artífices, busca-se identificar a empresa que forjou 

as peças metálicas que compõem a Porta e a sua provável localização, para desta forma associar 
o período de existência da empresa e a sua compatibilidade temporal com o projeto e a história 
oral. 
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Não existe no corpo do monumento uma indicação da data da construção e nem 

tampouco uma placa ou outra forma de datação que permita afirmar que ele tenha sido 
edificado no ano de 1922. 

 
Nos livros da Secretaria da Agricultura do Estado de Minas Gerais, disponíveis à consulta 

pública no Arquivo Público Mineiro, que versam sobre as obras de construção civil realizadas 
no Estado de Minas Gerais nos anos de 1921 e 1922, não há qualquer informação disponível. 

 
Nas peças forjadas e que compõem a Porta do Prado Mineiro, não há qualquer 

assinatura que nos permita identificar o artífice ou a empresa que construiu as peças que lá 
estão. 

 
Outra forma de validar, compatível com a materialidade, está afeta às imagens, onde o 

momento captado pode ser confrontado com as figuras políticas, o período histórico vivenciado 
e o registro da legislatura ou exercício do cargo público. Também se mostrou infrutífero pois a 
Porta não era a essência do momento histórico e o Parque de Exposições já existia desde o ano 
de 1906, não havendo, portanto, o registro das imagens. 

  
Por se tratar de uma obra que faz limite ao lote lindeiro e serve como barreira física de 

acesso a área de propriedade de terceiros – no caso o Estado, não é obrigatório a elaboração 
de uma planta e nem o seu registro junto ao órgão próprio do município, daí a não existência, 
em arquivo, de uma planta. 

  
No conjunto das respostas formuladas pelos órgãos próprios do Município de Belo 

Horizonte, sobre a Porta do Prado Mineiro, atualmente Portão das Armas da Academia de 
Polícia Militar, cabe frisar a resposta de Cajazeiro (2020): “Realizou-se pesquisa no Arquivo da 
Cidade, buscando o projeto original ou outras informações sobre a obra de construção, mas tais 
documentos não foram localizados.” 

 
Conjugando as informações técnicas sobre o tema, a resposta apresentada pelo nível 

municipal e a busca procedida junto ao Arquivo Público Mineiro, versando sobre as obras de 
construção civil realizadas no Estado de Minas Gerais nos anos de 1921 e 1922, a Hipótese 
Material de se encontrar um documento ou mesmo uma evidência material que contenha a 
descrição do  monumento – o memorial descritivo, seu idealizador – o arquiteto que desenhou 
a Porta ou mesmo o Engenheiro Civil que assistiu a obra e a data da sua construção temos que 
a hipótese foi refutada (Grifo nosso), pela inexistência material de planta técnica, registro em 
livros de obras ou assinatura do artífice da empresa que forjou as peças metálicas, que 
compõem a Porta do Prado Mineiro, ou mesmo o registro através de imagens. 

 
Por fim, no estabelecimento de uma Hipótese Circunstancial que permita validar ou não 

a história oral da Porta do Prado Mineiro, atualmente Portão das Armas da Academia de Polícia 
Militar, conjuga as informações transmitidas de forma verbal decorrente do contato com as 
pessoas que viveram a realidade, ou mesmo se cercaram de informações que permitiam a elas 
divulgarem a história oral, com a certeza de que a palavra tinha o seu significado, o seu 
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compromisso com a verdade e poderia ser legitimada pelas demais pessoas próximas ao círculo 
social ou profissional e na ausência delas, combinando com os prováveis elementos de 
validação produzidos de forma técnica, a partir dos referenciais arquitetônicos e das literaturas 
disponíveis sobre o tema.  

 
Algumas pessoas que viveram a realidade da Academia de Polícia Militar, desde os 

primórdios da sua concepção, até anos mais recentes, sustentavam a versão de que no local 
onde se encontra aquele estabelecimento de ensino da Polícia Militar, funcionou o Parque de 
Exposições do Prado Mineiro e que no ano do Centenário da Independência do Brasil fora 
erigida a Porta do Prado Mineiro. Frise-se que o espaço só foi repassado à Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais no início da década de 1930. (PMBH, 2011). 

 
As fontes orais abordadas: Coronel-Professor Nivaldo Reis, Coronel PM Saul Alves 

Martins e o Tenente-Coronel Capelão Luiz De Marco Filho foram consultadas durante a 
pesquisa histórica realizada pelo autor deste livro, nos anos de 1993 a 1998 e que se concretizou 
como trabalho técnico-profissional reconhecido pelo Comando da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais, com o título A História da Academia de Polícia Militar: Uma breve abordagem 
através dos seus vários comandos.  

 
Naquela oportunidade a história oral foi reforçada pelo Coronel-Professor Nivaldo Reis 

(PMMG, 2020) que nasceu em 21 de julho de 1906, ingressou na Força Pública Policial do Estado 
de Minas Gerais em 06 de março de 1934, servindo no Departamento de Instrução da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais juntamente com o Tenente-Coronel Professor José Lourenço 
de Oliveira (1904-1984), conforme (UFMG, 2005), tendo ambos, conforme Hadad (1989, p. 7): 
“no dia 21 de abril de 1939 figurados como membros da Ata da Sessão Inicial preparatória à 
Fundação da Faculdade de Filosofia de Minas Gerais, registrada na p. nº 1 do Livro de Atas da 
Assembleia dos Professores Fundadores da FFMG”. O Coronel-Professor Nivaldo Reis, conforme 
Silva (1998), no início da década de 1930, trabalhou com o Coronel PM José Vargas da Silva na 
concretização do sonho do Departamento de Instrução da então Força Pública Policial do 
Estado de Minas Gerais. 

 
O Coronel-Professor Nivaldo Reis, foi transferido para Reserva em 08 de outubro de 

1970, entrou para Reforma em 21 de julho de 1971. Consta no SIRH a data de “exclusão por 
falecimento”, em 21de outubro de 2001. (PMMG, 2020)  

 
O Coronel PM Saul Alves Martins, (PMMG, 2020) nasceu em 01 de novembro de 1917, 

ingressou na Força Pública Policial do Estado de Minas Gerais em 09 de outubro de 1937, foi 
transferido para Reserva em 10 de outubro de 1967. Consta no Sistema Informatizado de 
Recursos Humanos - SIRH a data de “exclusão por falecimento”, em 10 de dezembro de 2009. 
(PMMG, 2009). 

 
O Oficial que figura como estruturador da História Oral, contemporâneo dos oficiais-

professores citados no parágrafo anterior, conforme Silva (1998, p. 9)23 fez a apresentação do 

 
23 Ver página 51 desta obra. 
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livro, elaborado pelo autor deste livro, intitulado A História da Academia de Polícia Militar: Uma 
breve abordagem através dos seus vários comandos, foi professor do Departamento de 
Antropologia da UFMG (UFMG, 2009), folclorista, historiador membro do Instituto Histórico e 
Geográfico de Minas Gerais e aluno do Curso de Formação de Oficiais, turma de 1943. 

 
Por fim, cita-se o Tenente-Coronel Capelão Luiz De Marco Filho, (PMMG, 2020), nasceu 

em 22 de outubro de 1920, ingressou na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em 01 de 
dezembro de 1958, foi transferido para Quadro de Oficiais da Reserva (QOR) em 31 de outubro 
de 1985. Consta no SIRH a data de “exclusão por falecimento”, em 28 de setembro de 2014. 

 
O Tenente-Coronel Capelão Padre Luís De Marco Filho, historiador, organizador e 

curador do Museu Histórico da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais conforme se infere a 
partir de Marco Filho (2005) e Capelão da Capela Sedes Sapientiae da Academia de Polícia 
Militar (ARQUIDIOCESE BH, 2014), onde ministrou os seus ofícios até o seu falecimento em 
2014, foi contemporâneo dos oficiais citados nos parágrafos anteriores. 

 
Obviamente que é improvável a materialização do evento através de documentos em 

arquivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, haja vista o espaço não pertencer a ela, 
quando do Centenário da Independência do Brasil, pois estava sobre a guarda do Parque de 
Exposições que figurava na estrutura da Secretaria de Agricultura do Estado de Minas Gerais. 
(PMBH, 2011).  

 
A atual gestão do Parque de Exposições Bolivar de Andrade – Parque de Exposições da 

Gameleira, conforme IMA (2020), não dispõe em seus arquivos de documentos e nem 
tampouco fotos que comprovem a inauguração da Porta do Prado Mineiro. 

 
A Academia de Polícia Militar de Belo Horizonte, por sua vez, está protegida, por meio 

da DELIBERAÇÃO Nº 108/2011 do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município 
de Belo Horizonte / CDPCM-BH que definiu a proteção do Conjunto Urbano Bairros Prado e 
Calafate e pela sua inscrição no Livro do Tombo Histórico e no Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico, conforme inventário do patrimônio cultural elaborado pela Diretoria 
de Patrimônio Cultural / Fundação Municipal de Cultural – Processo Administrativo nº 
01.107381.11.52, que em essência pode-se ser depreendido:  

 
“No caso do bairro Prado, um dos importantes agentes indutores da ocupação 
e do crescimento da região foi a presença do primeiro hipódromo da cidade. 
Inaugurado em 1906 como um local apropriado para a realização de corridas 
de cavalo e exposições agropecuárias, o hipódromo trouxe grande 
importância para a vida social da cidade. Em função das corridas de cavalo ali 
realizadas e responsáveis por atrair muitos membros da alta sociedade da 
cidade, o Prado tornou-se palco para as primeiras atividades turísticas de Belo 
Horizonte. Não por acaso, o nome do bairro – Prado Mineiro – foi dado em 
homenagem à Prado Lopes, o então prefeito de Belo Horizonte na ocasião em 
que foi fundado o hipódromo. Na década de 1930, o local do hipódromo foi 
ocupado pelo Comando da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, que 
instalou ali o Departamento de Instrução – DI, para a formação de recrutas da 
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corporação, e depois a Academia de Polícia Militar de Minas Gerais.” (PMBH, 
2011). 

 

Trillo (1998) ao abordar o discurso de Vasconcelos (1882-1959), Secretário da Educação 
Pública no Governo Mexicano de Obregón, lembra que os edifícios de estilo colonial português 
apresentam o luxo de Portugal o perfil Ibérico e algo de Oriental. Tal descrição pode ser 
corroborada por Pires (1988). 

 
Mário de Andrade (1921) sobre o neocolonial como estilo nacional, a partir de sua 

reflexão disse ser um estilo nosso, com o nosso olhar, hereditário de linhas antigas e próprio ao 
nosso clima e ao nosso passado. 

 
Acenando com a possibilidade de uma atualização estética através da retomada do 

passado colonial na arquitetura - realçando a influência lusitana na arte tradicional brasileira, 
Sant’Ana (2008) identifica como o precursor de destaque do movimento classificado como 
neocolonial no Brasil, os ideais do engenheiro Ricardo Severo (1869-1940). 

 
Junqueira (2011) ao mostrar o que se passou em Minas Gerais naquele momento 

histórico nos fala que em Minas Gerais as sugestões para um programa comemorativo se 
constituíram por uma direção comum, organizada pelo Museu Mineiro, sendo cunhada uma 
medalha comemorativa do centenário alusiva à coparticipação histórica de Minas Gerais na 
grande festa nacional. 

 
A partir das informações transmitidas de forma verbal decorrente do contato com as 

pessoas que viveram a realidade, ou mesmo se cercaram de informações que permitiam a elas 
divulgar a história oral, na ausência delas, tem-se como opção combinar os prováveis elementos 
de validação produzidos de forma técnica com os referenciais arquitetônicos abordados nas 
literaturas já relatadas. 

 
Ramalho (1989), na sua dissertação de mestrado, nos revela os traços marcantes do 

neocolonial como modelo arquitetônico que apresenta beiral, volutas, azulejos, esferas 
armilares, dentre outros.  

 
A Porta Neocolonial projetada por Raphael Galvão, para a Exposição Internacional do 

Centenário da Independência, realizada no Rio de Janeiro – DF no ano de 1922, está retratada 
na Figura 6.  
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Figura 6 – Porta Neocolonial da Exposição Internacional do Centenário da Independência. 
Fundo: Arthur Bernardes - autoria não identificada.  Rio de Janeiro - DF, 1922. 

 

 
 

Fonte: Autorização de Uso cedida pelo ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, Palhares (2020). 
 

Conforme Sant’Ana (2008, p. 97) “Em 16 de julho de 1923, o Ministro da Justiça e 
Negócios Interiores enviou um comando autorizando o início dos trabalhos de demolição no 
recinto da exposição”. Assim todas as Portas construídas para a Exposição Internacional do 
Centenário da Independência do Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1922, foram demolidas.  

 
Descrito o monumento construído para a Exposição Internacional do Centenário da 

Independência realizada na cidade do Rio de Janeiro – DF em 1922, temos outras evidências 
arquitetônicas que guardam proporção física e temporal com a Porta do Prado Mineiro. Como 
se pode ver, através do olhar de alguns autores portugueses, a expressão do neocolonialismo 
no Brasil é uma variante do Estilo Arquitetônico Casa Portuguesa. Soares Ferreira (2016) e Leal 
(2013) ao abordarem o tema evidenciam a partir de dois exemplos localizados na cidade de 
Aveiro – Portugal: edifício da Estação Ferroviária de Aveiro, construído na década de 1910 
(Figura 7) e o edifício localizado na Rua do Clube dos Galitos, construção anterior à década de 
1920, às margens da ria de Aveiro (Figura 8). 
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Figura 7 – Edifício da Estação Ferroviária de Aveiro em Estilo Casa Portuguesa localizado na 
cidade de Aveiro - Portugal. Construído na década de 1910. 

 
 

 
 

Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2021. 
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Figura 8 – Edifício em Estilo Casa Portuguesa localizado na Rua do Clube dos Galitos. Aveiro - 
Portugal. Construção anterior à década de 1920, às margens da ria de Aveiro. 

 
 

Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2021. 
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A legislação portuguesa que trata do registro predial está inserida no Decreto nº 8.347 
de 21 de outubro de 1922, motivo pelo qual não se tem uma datação exata do Edifício localizado 
na rua do Clube dos Galitos, tratado na Figura 8, o seu cariz gramatical arquitetônico remete o 
observador ao Estilo Casa Portuguesa, que sucede o Estilo Art Nouveau. 

 
 
O Câmara Municipal de Aveiro, sobre a questão da datação exata do Edifício localizado 

na rua do Clube dos Galitos, ainda apresenta como resposta o esclarecimento prestado por 
Serôdio (2020): 

 
“(…) que foi efetuada uma pesquisa no Arquivo Histórico Municipal de Aveiro, 
a fim de localizar o processo de obra relativo ao imóvel situado na Rua Clube 
dos Galitos, 19-27, no entanto e lamentavelmente não foi possível encontrar 
qualquer informação sobre o edifício em causa. Esta situação deve-se 
provavelmente ao facto do edifício ter sido erigido antes da criação da 
Repartição de Obras da Câmara Municipal de Aveiro (criada em 1920), e não 
haver obrigatoriedade de entrega de projeto por parte dos proprietários.”  
(SERÔDIO, 2020). 

 
A partir dos finais da década de 1920, passa-se a adotar um novo Estilo Arquitetônico, 

denominado Art Déco, como se vê na abordagem de Itaú Cultural (2017):  
 

“O termo art déco, de origem francesa (abreviação de arts décoratifs), refere-
se a um estilo decorativo que se afirma nas artes plásticas, artes aplicadas 
(design, mobiliário, decoração etc.) e arquitetura no entreguerra europeu. O 
marco em que o "estilo anos 20" passa a ser pensado e nomeado é a Exposição 
Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas, realizada em Paris 
em 1925. O art déco liga-se na origem ao art nouveau. (ITAÚ CULTURAL, 2017). 

 
Retornando a Ramalho (1989), outros traços marcantes do Estilo Arquitetônico 

Neocolonial, estão evidenciados como as entradas laterais e seus frontões curvos. 
 
Comparando os traços presentes nos três imóveis e a descrição do Estilo Arquitetônico 

Neocolonial, como variante do Estilo Arquitetônico Casa Portuguesa, que dura até fins da 
década de 1920, quando se passa a adotar o Estilo Arquitetônico Art Déco, o conjunto de 
evidências que vão conduzir à confirmação da história oral, pode ser corroborado pela Figura 
9, quando o espaço se destinava às atividades agropecuárias e Figuras 10, 11 e 12, o atual 
Portão das Armas da Academia de Polícia Militar. 

 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo909/art-nouveau
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Figura 9 – Hipódromo do Prado Mineiro, 1928. 

 
Fonte: BH 100 anos, 1997. 

 
Figura 10 – Porta do Prado Mineiro. Portão das Armas da Academia de Polícia Militar - Vista da 

frente do Portão. Belo Horizonte - MG. 

 
Fonte: Foto do Arquivo Particular do Autor, 2020. 

 
Figura 11– Porta do Prado Mineiro. Portão das Armas da Academia de Polícia Militar - Vista da 

parte de trás do Portão. Belo Horizonte - MG. 

 
Fonte: Foto do Arquivo Particular do Autor, 2020. 
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Figura 12 – Porta do Prado Mineiro. Portão das Armas da Academia de Polícia Militar - Porta 
lateral - Vista da frente do Portão (foto à esquerda) e vista da parte de trás do Portão (foto à 

direita).  Belo Horizonte - MG. 

 
Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2020. 

 
Tanto a Porta edificada no Prado Mineiro em Belo Horizonte - MG, no ano de 1922, 

quanto os edifícios que estão localizados na cidade de Aveiro em Portugal, edificados na década 
de 1910 no início do século XX e ainda a Porta Neocolonial da Exposição Internacional do 
Centenário da Independência – evidenciam claramente o conceito de estilo arquitetônico aqui 
abordado – Estilo Arquitetônico Neocolonial – que vai anteceder ao Estilo Arquitetônico Art 
Déco, que passa a ser adotado nos finais da década de 1920. 

 
Construídos os argumentos da Hipótese Circunstancial e conjugando as informações 

técnicas sobre o tema, temos que: a resposta positiva apresentada pelo nível municipal no que 
se refere ao tombamento do espaço imediato ao Portão das Armas da Academia de Polícia 
Militar, a busca procedida junto ao Arquivo Público Mineiro que resultou na fotografia da Porta 
Neocolonial da Exposição Internacional do Centenário da Independência na cidade do Rio de 
Janeiro - DF, em 1922, a fotografia do Hipódromo no Prado Mineiro, referente ao ano de 1928, 
disponibilizada por BH 100 anos, 1997, as imagens dos Edifícios em Estilo Arquitetônico Casa 
Portuguesa, uma variante que precede o Estilo Arquitetônico Neocolonial, localizados na cidade 
de Aveiro – Portugal, construídos na década de 1910, a afirmação de Junqueira (2011) sobre o 
evento em Minas Gerais, a afirmação de Ramalho (1989) de que apresenta beiral, volutas, 
azulejos, esferas armilares, como as entradas laterais e seus frontões curvos, ainda Sant’Ana 
(2008, p. 5) afirmando ser o neocolonial o estilo arquitetônico nacional na década de 1920, 
acrescentadas pelas informações transmitidas de forma verbal decorrente do contato com as 
pessoas que viveram a realidade, ou mesmo se cercaram de informações que permitiam a elas 
divulgarem a história oral, com a certeza de que a palavra tinha o seu significado, o seu 
compromisso com a verdade e poderia ser legitimada pelas demais pessoas próximas ao círculo 
social ou profissional, temos que a hipótese guarda compatibilidade temporal e fiabilidade 
fática para ser acolhida como verossímil. (Grifo nosso). 
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Tendo que a hipótese circunstancial, guarda compatibilidade temporal e fiabilidade 
fática para ser acolhida como verossímil, com o objetivo de minimizar as possibilidades de erros 
confirmadores, o aprofundamento avança para outros elementos arquitetônicos que permitem 
atingir a compatibilidade temporal na validação da Porta Neocolonial do Prado Mineiro. 

 
Ao buscar as imagens dos Edifícios em Estilo Arquitetônico Casa Portuguesa, localizados 

na cidade de Aveiro – Portugal, construídos na década de 1910 e cruzar com a imagem da Porta 
Monumental da Exposição Internacional do Centenário da Independência Rio de Janeiro (DF) – 
1922, situada no lado Norte, projeto de Raphael Galvão, encontraremos os detalhes do Estilo 
Arquitetônico Neocolonial, uma variante do Estilo Arquitetônico Casa Portuguesa, na sua 
gramática decorativa expressa por Ramalho (1989). 

 
Com o objetivo de determinar a gramática decorativa própria do Estilo Arquitetônico 

abordado, é que se tem o intuito de esclarecer os vocábulos com os seus significados na língua 
portuguesa e que se busca transportar para o corpo desse estudo. 

 
De acordo com Ferreira (1999) o azulejo designa uma peça de cerâmica de pouca 

espessura, geralmente quadrada, em que uma das faces é vidrada, resultado da cozedura de 
um revestimento geralmente denominado como esmalte, que se torna impermeável e 
brilhante. 

 
Por ser o azulejo um material de revestimento por excelência, é capaz de criar 

superfícies uniformes e coloridas, por resistir melhor à pressão do clima é mais duradouro do 
que os outros revestimentos. Maria Keil (1914-2012), pintora e ilustradora portuguesa, que na 
área da azulejaria executou os painéis de revestimento das paredes de dezenove estações do 
Metro de Lisboa, em suas palavras nos deixa:  
 

“O azulejo é essencialmente uma presença, um brilho [...] o azulejo não se vê, 
mas sente-se [...] a maior parte das pessoas não vê as paredes, mas sente-as 

[...] isso é que é verdadeiramente importante.” (VIUVA LAMEGO, 2020). 
 
A esfera armilar simboliza o mundo que os navegadores portugueses descobriram nos 

séculos XV e XVI e os povos com quem trocaram ideias e comércio. (CONSULADO GERAL DE 
PORTUGAL EM SÃO PAULO, 2013). 

 
Os termos próprios da gramática decorativa arquitetônica são encontrados em Silva 

(2007, p. 178-189), que na sua tese de Mestrado “A Casa Nobre no Concelho de Lousada”, joga 
luz sobre os seguintes vocábulos:  

 
“Alto-Relevo - Relevo esculpido no qual os pontos mais altos das formas 
moldadas se projectam a partir do fundo por, no mínimo, metade da 
profundidade. 
Arcada - Uma ou duas linhas de arcos sustentados por pilares ou colunas, de 
forma independente ou como parte de uma edificação.  
Arco de Volta Perfeita - Arco que consta de um semicírculo perfeito. 
Beiral – Parte saliente de um telhado, para além do plano da parede. 
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Cornija – Parte superior saliente do entablamento na arquitectura clássica e 
renascentista. 
Edifício – Construção erigida com certa imponência e que apresenta carácter 
artístico. 
Entablamento – Conjunto de elementos horizontais assentes em colunas ou 
pilares. 
Esfera – Ornato em forma de esfera. 
Fachada – Face exterior de um edifício, em geral a da frente.   
Fachada Principal – Aquela onde está a entrada e a que tem a decoração mais 
cuidada. 
Flor-de-lis – Adorno em forma de flor de lírio, estilizada, que constitui um 
símbolo da antiga realeza francesa. 
Frontão – Coroamento da fachada principal de um edifício, também utilizado 
como remate de portas, janelas, nichos etc. 
Frontão Curvo – Frontão cujos lados são substituídos por um arco de círculo. 
Lis – Ornato composto na base de uma flor de lírio com três folhas: a do meio 
levantado e as laterais vistas de perfil e caídas para fora. 
Moldura - Parte saliente feita para ornamentação das obras de arquitectura. 
Motivo - Ornamento distinto ou repetido de uma pintura, escultura ou azulejo, 
que serve de elemento decorativo. 
Painel - Superfície plana rebaixada ou alteada em relação à área envolvente. 
Pode ser delimitada por uma moldura.  
Pátio - Espaço aberto frente a um edifício (pátio de honra) ou no interior do 
edifício. Este é lajeado, geralmente rodeado de arcadas, servindo de passeio.  
Pátio Interno - Área ao ar livre limitada por edificações. 
Pilastra – Coluna rectangular que sobressai ligeiramente de uma parede e que 
nas ordens clássicas segue as proporções e linhas correspondentes. 
Porta de Cocheira – Portão mais largo de uma edificação, para dar passagem 
a carros. 
Portada – Grande porta geralmente decorada. 
Portal – Entrada, portão ou porta imponente, geralmente ornamentada. 
Portão – Porta simples, mas de grandes dimensões. 
Rebocado - Camada de argamassa de que está revestido um muro ou parede.  
Relevo - Saliência real ou aparente de uma figura ou ornamento sobre um 
fundo plano. 
Soco - Parte inferior de uma parede. 
Telhado - Parte superior e exterior do edifício coberta de telhas. 
Umbral - Parte inferior da porta. 
Voluta – Ornato ou moldura em forma de rolo de papel”. (SILVA, 2007, p. 178-
189). 

 
Na Figura 13 retrata-se a Igreja Paroquial de Curvos (Igreja de São Cláudio), que 

arquitetonicamente é descrita como: 
 

“Tem a fachada principal, flanqueada pelas torres sineiras, com pilastras nos 
cunhais sobrepujadas por urnas e terminada em frontão curvo, cujo tímpano 
definido por pilastras, ladeadas por aletas, alberga em nicho de arco pleno a 
imagem do padroeiro, em pedra, com a data de 1904 gravada na base, 
coroado por pináculos laterais e cruz sobre acrotério ao centro.” (SIPA, 2011). 
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Figura 13 – Igreja Paroquial de Curvos - Igreja de São Cláudio. Curvos, Esposende-Portugal. 

 

 
 

Fonte: Imagem cedida pela Junta da União das Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos. 
Município de Esposende - Portugal, 2020. 

 
Os frontões curvos são cariz de uma gramática relativa ao Estilo Arquitetônico anterior 

ao Casa Portuguesa, que é incorporado por ele e pelo Estilo Arquitetônico Neocolonial adotado 
no Brasil. Esse cariz como definido por Conte (2008, p. 1): “são constituídos por uma única e 
sinuosa curva, como uma representação simbólica de uma onda ou de água.” 

 
Ainda sobre os frontões curvos, pode-se abstrair a partir da Trienal de Lisboa (2019) um 

novo conceito expresso no Edifício da Auto Palace (Figura 14) uma obra arquitetônica do ano 
de 1907: 

 
“Da autoria do famoso engenheiro Gustave Eiffel, (…) realizado pela Sociedade 
Portuguesa de Automóveis, assinado pelos construtores Veillar&Touzet. (…) O 
edifício apresenta um estilo eclético que conjuga o ferro com uma gramática 
decorativa de cariz neoclássico, visível na fachada tripartida, com a linguagem 
da Arte Nova patente nos vitrais, painéis de azulejos e na definição gráfica 
ondulante da palavra Auto Palace. Um frontão curvo é ladeado por duas 
pilastras, que se preenchem por vitrais que abarcam a totalidade do segundo 
piso, numa estética onde a temática do automóvel é enquadrada por uma 
malha fina e sinuosa de motivos florais.” (TRIENAL DE LISBOA, 2019). 
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Figura 14 – Espaço da Auto Palace. Lisboa - Portugal. 
 

 
Fonte: Imagens cedidas pela Trienal de Lisboa/Sara Battesti, 2020 

 
 
Pode ser facilmente reconhecido o estilo das linhas comuns aos quatro monumentos a 

partir da introspecção, basta comparar a linha arquitetônica dos Edifícios construídos nos anos 
de: 1904 Igreja Paroquial de Curvos – Igreja de São Cláudio – Curvos – Esposende – Portugal, e 
1907 Edifício da Auto Palace – Lisboa – Portugal, com as estruturas dos Edifícios da Estação 
Ferroviária localizado na cidade de Aveiro – Portugal, Edifício localizado às margens da Ria de 
Aveiro, na cidade de Aveiro – Portugal, a estrutura da Porta Monumental da Exposição 
Internacional do Centenário da Independência Rio de Janeiro – DF, 1922 e a estrutura da Porta 
Neocolonial do Prado Mineiro no bairro Prado, cidade de Belo Horizonte – MG. 

 
Esse estilo, a par das interpretações de Conte (2008), se expressa por uma única e 

sinuosa curva representando, simbolicamente, uma onda ou a água. (Figura 15). 
 

  

  
 

 

    



133  

Figura 15 – Assinatura monumental. 
 

 

 
 

 
Varão de ferro, peça de metal utilizada na Arquitetura Portuguesa como para-raios, 

historicamente pode-se ser comprovado a partir dos registros de Velho (1786). No ano de 1786, 
D. Joaquim D’Assumpção Velho nas Observações Físicas por ocasião de seis raios, que em 
diferentes anos caíram sobre o Real Edifício junto à Vila de Mafra, permite a inferência de que 
no local havia grande incidências de queda de raios e que a estrutura do edifício tem suas torres 
coroadas por uma cruz, um varão de ferro que a sustenta, aliado a estes fatos e reflexões tão 
patentes e óbvias, expostos à sábia Comunidade com o objetivo de pedir a Sua Majestade para 
guarnecer todo o Edifício com os condutores elétricos competentes para receber a descarga 
elétrica da natureza, tendo o mesmo feito uma descrição exata e circunstanciada destas peças, 
para que logo que forem postas ser executada a obra dos para-raios, que posteriormente foram 
instalados sob a supervisão do próprio religioso. 

  
O varão de ferro pode ser percebido no alto das pilastras que ladeiam o frontão curvo 

do Edifício da Auto Palace (Figura 14), no alto das torres da Igreja do Pópulo em Braga – 
Portugal, obra do Arquiteto Carlos Amarante na década de 1780, Ordem Terceira (2001) (Figura 
16), no topo da Porta Westertor em Memmingen na Baviera – Alemanha e ainda, no topo da 
Porta Nova e no topo da Torre da Porta de Santiago, ambas em Braga – Portugal (Figura 17). 
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Figura 16 – Varão de Ferro com a Esfera Armilar e a Cruz elementos arquitetônicos da Igreja 
do Pópulo em Braga - Portugal. 

 

 
Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2020. 

 
 

Figura 17 – Porta da Cidade de Memmingen na Baviera - Alemanha (esquerda) e Portas da 
Cidade de Braga - Portugal (centro e direita). 

 

 
 

Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor. 
 
 
O Varão de Ferro em cada uma das pilastras que fazem parte da Porta Monumental 

Norte da Exposição Internacional do Centenário da Independência Rio de Janeiro – DF, 1922 e 
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nas pilastras da Porta Neocolonial do Prado Mineiro (Figura 18). 
 

 
Figura 18 – Porta da Exposição Internacional do Centenário da Independência no Rio de 

Janeiro - DF, 1922 (esquerda) e Porta Neocolonial do Prado Mineiro em Belo Horizonte - MG, 
2020 (direita). 

 

 
Fontes: Imagem cedida pelo Arquivo Público Mineiro (esquerda) e Arquivo Particular do Autor 

(direita). 
 

Para cada um dos edifícios que são abordados nesse estudo, tem-se elementos da 
gramática decorativa arquitetônica que expressam individualmente os conceitos utilizados nos 
Estilos Arquitetônicos Casa Portuguesa, em Portugal e Neocolonial, a variante do estilo 
arquitetônico empregada no Brasil. O que pode ser percebido a partir das evidências pontuadas 
e descritas nos Edifícios que se seguem. 

 
Na estrutura da Porta Monumental da Exposição Internacional do Centenário da 

Independência no Rio de Janeiro – DF, 1922, projeto de Raphael Galvão, encontram-se os 
detalhes do Estilo Arquitetônico Neocolonial na sua gramática decorativa, que se evidenciam 
em: Esfera Armilar e Varão de Ferro, Beiral, Cornija, Voluta e Arco de volta perfeita (Figura 19). 

 
Na estrutura do Edifício localizado na rua do Clube dos Galitos, às margens da ria de 

Aveiro, na cidade de Aveiro – Portugal, encontram-se os detalhes do Estilo Arquitetônico Casa 
Portuguesa na sua gramática decorativa, que se evidenciam em: Frontão Curvo, Beiral, Cornija, 
Voluta e Azulejos. Esfera Armilar e Varão de Ferro são conceitos mais próximos de monumentos 
palacianos (Figura 20). 

 
Na estrutura do Edifício da Estação Ferroviária localizado na cidade de Aveiro – Portugal, 

encontram-se os detalhes do Estilo Arquitetônico Casa Portuguesa na sua gramática decorativa, 
que se evidenciam em: Frontão Curvo, Beiral, Cornija, Voluta e Azulejos. Esfera Armilar e Varão 
de Ferro são conceitos mais próximos de monumentos palacianos (Figura 21). 
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Figura 19 – Elementos arquitetônicos da Porta Neocolonial da Exposição Internacional do 
Centenário da Independência no Rio de Janeiro - DF. 

 
Fonte: Imagem cedida pelo Arquivo Público Mineiro. 

 
Figura 20 – Edifício localizado na Rua do Clube dos Galitos. Aveiro - Portugal. 

 
Fonte: Foto do Arquivo Particular do Autor, 2021. 

 
Na estrutura da Porta Neocolonial do Prado Mineiro, atual Portão das Armas da 

Academia de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no bairro Prado, cidade de Belo 
Horizonte – MG, encontram-se os detalhes do Estilo Arquitetônico Neocolonial na sua 
gramática decorativa, que se evidenciam em: Varão de Ferro, Frontão Curvo, Beiral, Cornija, 
Voluta, Azulejos, Arco de volta perfeita e Entrada Lateral (Figura 22). 
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Figura 21 – Edifício da Estação Ferroviária. Aveiro - Portugal. 

 
Fonte: Foto do Arquivo Particular do Autor, 2021. 

 
Figura 22 – Porta Neocolonial do Prado Mineiro. Portão das Armas da Academia da Polícia 

Militar de Minas Gerais, no bairro Prado. Belo Horizonte - MG. 

 
Fonte: Foto do Arquivo Particular do Autor, 2020. 

 

 
Ao efetuarmos o confrontamento da foto de 1928 (Figura 23) com a foto de 2020 (Figura 

24), percebe-se que os azulejos vão ganhar desenhos, que não aleatoriamente, têm significado 
relevante. Em ambas as faces, os desenhos são os mesmos (Figura 25), nos azulejos maiores a 
flor de lis e o sabre e nos azulejos menores as flores do Café e do Fumo – símbolos do Brasão 
das Armas da República Federativa do Brasil.  
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A cor azul dos desenhos dos azulejos reporta ao Estilo de Época da Casa Portuguesa, 
que pode ser claramente identificado a partir da foto do Edifício da Estação Ferroviária 
localizado na cidade de Aveiro – Portugal (Figura 7). 

 
Especificamente sobre a cor azul e a sua expressão artística na composição do azulejo, 

temos a obra de Dong (2017), que assim se expressa:  
 

“As influências chinesas evidenciam-se em vários aspectos, entre os quais 
obviamente a cor é um dos mais salientes. Hoje em dia, o azulejo com a 
pintura azul já se tornou uma paisagem de Portugal, possui a sua característica 
específica, mostra o encanto de um país do mar… Azul é uma cor fresca e 
tranquila, fácil de associar ao céu e ao mar. Na Europa, era costume utilizar a 
expressão “sangue azul” para descrever a dignidade, ou seja, para definir 
quem tem linhagem real. Os espanhóis achavam que, em comparação com os 
mestiços, a pele das pessoas a nobreza, sem o sangue dos mouros, era mais 
azul.” (DONG, 2017, p. 70) 

 
Figura 23 – Detalhes dos Azulejos no Hipódromo do Prado Mineiro, 1928. 

 
Fonte: BH 100 anos, 1997. 

 
Figura 24 – Detalhes dos Azulejos na Porta Neocolonial do Prado Mineiro. Portão das Armas 

da Academia de Polícia Militar. Belo Horizonte - MG. 
 

 
Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2020. 

   
 

 



139  

 
Sobre a pintura da flor de lis, vejamos: 
 

“(…) tal como o lírio, simboliza a pureza, a virgindade, a beleza e a renovação 
espiritual. Esse símbolo é, na verdade, o lírio da realeza usado inicialmente 
pela realeza francesa desde o século XII, de modo que se tornou emblema da 
França, onde simboliza poder, soberania, lealdade e honra. A flor de lis está 
presente na heráldica para indicar o status na filiação. Assim, ela indica o sexto 
filho de uma família. Além de outros significados é também símbolo dos 
escoteiros e do escotismo. Na Pedagogia, a flor de lis compõe o símbolo dessa 
profissão que frequentemente é associada à coruja em virtude da associação 
que essa ave faz à sabedoria. O símbolo da Pedagogia é, na verdade, um 
caduceu com uma flor de lis à frente. (DICIONÁRIO DE SÍMBOLOS, 2020). 

 
Figura 25 – Detalhes dos Azulejos na Porta Neocolonial do Prado Mineiro. Portão das Armas 

da Academia de Polícia Militar. Belo Horizonte - MG. 
 

 

 
Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2020. 

 
O Sabre, uma arma de porte do Oficial Militar, dentro da perspectiva da Academia de 

Polícia Militar vemos a melhor abordagem em Fonseca (2015): “O espadim é o símbolo que 
representa o sabre de Caxias.” 

 
Na Figura 26, esquerda, empunhando o sabre, temos os Cadetes da Academia de Polícia 

Militar, turma inicial em 2019, em treinamento para a Solenidade de Recebimento do Espadim 
Tiradentes, nome que se dá ao sabre na PMMG, cujo rito pode ser percebido em POLÍCIA 
MILITAR (2013). Conforme Silva (1998, p. 32)24 “no comando do Coronel Eurico Paschoal, 
introduziu-se definitivamente, o uso do Espadim na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, 
tendo como finalidade completar o uniforme dos Cadetes do Curso de Formação de Oficiais”. 
O Coronel Eurico Paschoal comandou o Departamento de Instrução no período de 02 de junho 
de 1955 a 19 de agosto de 1961, Silva (1998, p.31)25. 

 
24 Ver página 67 desta obra. 
25 Ver página 66 desta obra. 
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Na Figura 26, direita, durante o comando do Coronel PM Klinger Sobreira de Almeida, 

conforme Silva (1998, p. 57)26, a Solenidade de Recebimento do Espadim Tiradentes 
transcorreu-se em Ouro Preto – MG, no dia 25 de agosto de 1985 oportunidade em que foi 
retratado o Autor do Estudo com o seu pai Manoel Braga da Silva. 

 
Figura 26 – Cadetes da Academia de Polícia Militar empunhando o sabre, 2020 (esquerda). O 

Autor do Estudo com o seu pai Manoel Braga da Silva, por ocasião da Solenidade de 
Recebimento do Espadim Tiradentes em Ouro Preto - MG no dia 25 de agosto de 1985 

(direita). 
 

Fonte:  Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2020. 
 
A materialização dos objetivos descritos nos azulejos, que fazem parte da Porta 

Neocolonial do Prado Mineiro, em suas partes internas e externas ao pátio da Academia de 
Polícia Militar, assume um caráter cultural e tem a sua essência filosófica na obra lavrada em 
São Salvador - BA, no dia 31 de outubro de 1867 por Antônio de Castro Alves (1847-1871), 
sobejamente descrita no Poema Quem dá aos Pobres Empresta a Deus: 

 
“(…) Duas grandezas neste instante cruzam-se!  
Duas realezas hoje aqui se abraçam!... 
Uma — é um livro laureado em luzes... 
Outra — uma espada, onde os lauréis se enlaçam. 
Nem cora o livro de ombrear co'o sabre... 
Nem cora o sabre de chamá-lo irmão (...). (CASTRO ALVES, 1867). 

 
As evidências que permitem aprofundar na hipótese de que as pinturas nos azulejos da 

Porta Neocolonial do Prado Mineiro, em suas partes internas e externas ao pátio da Academia 
de Polícia Militar, que conforme Silva (1998, p.27)27  coincidem com o Comando do Coronel PM 
Manoel José de Almeida (04Jan1950 a 02Mai1952), ocorreram por ocasião das obras de 
construção do edifício da Administração e Comando, no ano de 1950, se solidifica pela placa de 
bronze com a inscrição relativa à obra (Figura 27), que está afixada no edifício da Administração 

 
26  Ver página 89 desta obra. 
27  Ver página 63 desta obra. 
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onde o seu modelo remete à Flor de Lis, como descrita em heráldica28 coincidindo com os 
detalhes decorativos dos azulejos nas pilastras da Porta Neocolonial do Prado Mineiro e ainda 
associados aos Brasões da República Federativa do Brasil (Figura 28), em alto-relevo nos 
frontões dos edifícios da Administração e do Internato, bem como o Brasão do Departamento 
de Instrução da Polícia Militar (Figura 28). 

 
Figura 27 – Detalhes da placa relativa às obras no Departamento de Instrução Polícia Militar 

de Minas Gerais. Belo Horizonte - MG. 
 

Fonte: Foto do Arquivo Particular do Autor, 2020. 
 
 

Figura 28 – Detalhes do Brasão das Armas da República Federativa do Brasil (esquerda) e do 
Brasão do Departamento de Instrução Polícia Militar Minas (direita). Belo Horizonte - MG. 

 

Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2020. 
 

 
O portão ou gradil de ferro faz parte de um conjunto indissociável da Porta Neocolonial 

do Prado Mineiro que deixa transparecer o interior daquele que primitivamente foi o Parque 
de Exposições. As formas do ferro forjado não têm a intenção de evidenciar o gradil como porta 
de entrada, pois a composição que interessa é a Porta Neocolonial do Prado Mineiro, que numa 
visão mais apurada, pode ser vista como um grande painel. 

 
Ribeiro (2007, p. 25-28) na sua dissertação de mestrado mostra-nos que o ferro é um 

material que já vem sendo trabalhado através de processo artesanal de queima em fornalhas 

 
28 A Heráldica tem regras fixas como qualquer Ciência ou Arte. Alguns autores consideram-na Ciência 
dos Brasões; outros, Arte dos Brasões. Ela proporciona uma orientação segura na identificação de 
edifícios, pedras tumulares, objetos de várias espécies e documentos iconográficos. (MARINHA DO 
BRASIL, 20--) 
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há mais de 4.000 anos e que lentamente difundiu-se na arquitetura, principalmente nas grades 
ornamentais das civilizações clássicas e durante o período medieval. 

 
No dicionário etimológico, organizado por Cunha (1982, p. 392), a palavra “gradil 

originou-se do latim gratem que quer dizer armação de peças encruzadas”. Ribeiro (2007) nos 
lembra que a partir do século XIII, ela sofre mudanças em sua terminologia, significando 
engradado, gradeado no século XIX e, somente no século XX, vai aparecer como gradil. 

 
A grade, conforme Allemagne (1943, p. 172), é uma armação constituída de barras de 

ferro, ou ripas de madeira em cruz com intervalos, destinada a proteger ou vedar algum lugar. 
O significado de gradil nada mais é do que uma grade com funções mais ornamentais, mas que, 
ainda assim, possui as funções de separar ou proteger. Os gradis podem referir-se a grades de 
madeira ou ferro, com muita ou pouca altura, que se destinam a circular pátios e jardins.  

 
Sobre o surgimento dos gradis, Assis (2003, p.86) esclarece que: 

 
“(...) relacionando-se a utilidade do gradil e as transformações sociais no 
decorrer do século XIX e início do século XX, período em que aconteceram na 
Europa exposições universais, vimos que nesse momento se teve a intenção 
de satisfazer o que se acreditava ser a “necessidade da arte”, através de um 
“bem de consumo” o qual pudesse promover a difusão do ornamento. As 
mudanças de valores culturais e materiais, provocadas pela industrialização 
principalmente na Inglaterra e França, atingiram o patrimônio privado. Surgiu 
a necessidade de se proteger o bem material e aos poucos os gradis afirmaram 
sua função primordial de proteção. Além de separar, fechar passagens, as 
grades cada vez mais presentes nas edificações urbanas, passaram a fazer 
parte não só da arquitetura, mas também da condição psicológica do indivíduo 
cada vez mais ameaçado pela violência urbana, pela natureza instável da vida 
social que constantemente o submetia a várias situações de risco.” (ASSIS, 
2003, p.86). 

 
Ao efetuar-se o confrontamento da foto de 1928 (Figura 29) com a foto de 2020 (Figura 

30), percebe-se que as ferragens não sofreram alterações de estilo: 
 

Figura 29 – Detalhes dos Gradis no Hipódromo do Prado Mineiro, 1928. 
 

 
Fonte: BH 100 anos, 1997. 
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Figura 30 – Detalhes dos Gradis. Porta de Cocheira - primeira foto. Entrada lateral - segunda e 
terceira fotos. Porta Neocolonial do Prado Mineiro. Portão das Armas da Academia de Polícia 

Militar. Belo Horizonte - MG. 
 

 
Fonte: Fotos do Arquivo Particular do Autor, 2020. 

 
 
O Romanceiro Português é um dos mais importantes ramos da Península Ibérica e 

Europeu, na obra de Fontes (1987, p. 147), vamos encontrar uma passagem significativa, que 
nos remete à Campa Sagrada: 

 
 
“Às portas do cemitério o cavalo se lh`espantou. 
— Não te assustes, ó soldadinho, que a tua amada sou eu. 
— Abre-te ó campa sagrada, minha amada eu quero vere; 
Quero lhe beijar o rosto antes da terra a comer. 
Se tu és a minha amada, porque não te abraças a mim? 
— E os braços com que t´abraçava, já os da terra enchi. 
— Se tu és a minha amada, por que não me beijas a mim? 
— Os lábios com que te eu beijava, já os de terra os enchi.” (FONTES, 1987, p. 
147) 

 
 
A expressão que se conjuga nas palavras citadas acima, encontram sentido no 

monumento em memória a todos que passaram pela Porta Neocolonial do Prado Mineiro e que 
se entregaram de corpo e alma ao exercício da sua profissão e no amor à Pátria. E que, 
conforme Silva (1998, p. 41)29 foi mandado edificar sob o Comando do Coronel PM Idimar Vilas 
Boas, com a fixação da placa na Campa Sagrada, com os dizeres destinado aos alunos que 
ingressam naquele educandário, cuja inauguração ocorreu no dia do Soldado em 25 de agosto 
de 1971 (Figura 31). 

 
29 Ver página 76 desta obra. 
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Figura 31 – Campa Sagrada relativa à Porta Neocolonial do Prado Mineiro. Portão das 

Armas da Academia de Polícia Militar. Belo Horizonte - MG. 
 

 
Fonte: Fotos cedidas pelo Cad PM Marcelo Soares - CFO, 2020. 

 
 
 
A Porta Neocolonial do Prado Mineiro é um Edifício cuja fachada apresenta três arcos 

de volta perfeita e tem a mesma composição decorativa em ambas as faces, sendo que na parte 
virada para o pátio interno inexistem os letreiros metálicos em alto-relevo alusivos à Academia 
de Polícia Militar.  

Possui os arcos enquadrados por quatro pilastras 
retangulares, sendo duas internas maiores e duas 
externas com 2/3 da altura das internas. As 
pilastras são coroadas por cornijas, beirais, 
telhados e encimadas por varões de ferro. As 
pilastras suportam os frontões curvos 
interrompidos, sendo que nas laterais externas 
delas, acima da metade, apresentam volutas. Elas 
são decoradas na parte frontal, externa e interna, 
no mesmo alinhamento das volutas com 

emoldurados painéis de azulejos na cor branca com motivos em azul.  
 

Nas pilastras menores os painéis de azulejos têm como motivo o café e o fumo em 
alusão às imagens constantes do Brasão da República Federativa do Brasil. Nas pilastras maiores 
os painéis de azulejos tem como motivo a flor de lis e o sabre em alusão à docência e à arma 
do Cadete - Aluno da Academia de Polícia Militar. O Edifício da Porta Neocolonial do Prado 
Mineiro, apresenta três entradas encimadas por frontões curvos, sendo a existente entre as 
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duas pilastras maiores classificada como Porta de Cocheira, pois presta-se a dar passagem a 
carros e as duas outras entradas laterais são destinadas ao fluxo de pessoas. Os três arcos de 
volta perfeita são emoldurados por relevos e recepcionam gradis de ferro. 

 

 
 
A Porta Neocolonial do Prado Mineiro, constituindo a principal entrada na Academia de 

Polícia Militar, insere-se de forma harmônica no pátio de uma das principais ruas do Bairro 
Prado na cidade de Belo Horizonte - MG, na transição do Bairro Barro Preto para o Bairro 
Calafate, ladeado pela frente pelo Clube dos Oficiais da Polícia Militar e é incorporada por um 
quarteirão cujo patrimônio público pertencente ao Estado de Minas Gerais e onde estão 
instaladas várias Unidades da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.  

 
A estrutura da Porta Neocolonial do Prado Mineiro é rebocada em alvenaria; cornijas, 

molduras dos vãos e elementos decorativos em relevo são rebocados em alvenaria cobertura 
em telha de canudo.  

 
Os frontões curvos, as molduras, as cornijas e as volutas são pintados na cor creme, os 

socos na cor cinza e o restante da Porta na cor azul claro. 
 
Com esse sentimento de pertença à História temos que, construídos os argumentos da 

Hipótese Circunstancial no que é ela carregada de matizes de compatibilidade temporal e 
fiabilidade fática para ser  acolhida como verossímil e conjugando com o aprofundamento da 
compatibilidade temporal na validação a partir de elementos arquitetônicos, onde são jogadas 
luzes e relatados carizes gramaticais decorativos da arquitetura no início do século XX, podemos 
acreditar que não obstante à inexistência de qualquer documento material, que permita datar 
o monumento tudo que fora relatado antes, a partir das hipóteses correlacionadas, 
construíram-se evidências que permitem validar a história oral da Porta Neocolonial do Prado 
Mineiro, atualmente Portão das Armas da Academia de Polícia Militar, que se manifesta no 
tema deste estudo: A Porta, em estilo arquitetônico Neocolonial, foi edificada no Prado 
Mineiro, em 1922, ano do Centenário da Independência do Brasil. 

 
Obviamente que a História é o resultado de um processo de validação que atende aos 

instrumentos próprios de época, o conjunto de informações disponíveis neste momento 
histórico nos permitem chegar a esta conclusão. Isso não quer dizer que tudo está pronto e 
acabado, que esta é a verdade definitiva, que nada possa ser contestado. É um grande equívoco 
pensar assim. A Ciência História é dinâmica, pode, deve e sugere que seja reescrita tão logo se 
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encontrem novos elementos de validação que permitam transformar o Conhecimento. Esta é a 
função daquele que estuda a História por amor, por lealdade à humanidade e por compromisso 
com o Conhecimento. Ser amigo da História e se permitir usar dela para levar a outros novos 
olhares e poder decifrar a alma de um monumento. 

 
Tudo seria muito mais simples se, em algum momento histórico, fosse possível acessar 

os documentos que identificassem o autor do projeto arquitetônico e a data de sua elaboração. 
Continuamos acreditando que, em algum momento, isso possa acontecer. Cabendo a quem 
revisitar os espaços abordados, lançar novos olhares e perceber novas informações que 
incorporem sentido à alma que se busca dotar a Porta Neocolonial do Prado Mineiro. 

  
Todo o processo de validação se fez guiado pelas palavras de Thompson (1981) e pela 

certeza de Sant’Ana (2008) eliminando procedimentos autoconfirmadores e percebendo o 
neocolonial como o estilo arquitetônico nacional e a par de todos os diálogos entre conceitos e 
evidências, que se estruturam no Conhecimento afirmo que a Porta Neocolonial do Prado 
Mineiro é o único Edifício Monumental classificado como Porta que subsiste às Exposições do 
Centenário da Independência do Brasil, no ano de 1922, uma vez que as demais foram 
demolidas. 
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Construir uma cronologia sobre os atos, fatos e exemplos que se descortinaram nas três 

partes anteriores é o meio que encontro para consolidar esta obra. Pois sabemos o quanto a 
oficialidade é comprometida com a Corporação e o sabemos o quanto a Academia de Polícia 
Militar tem influência nas expectativas de todos os profissionais da PMMG. 

 
Com todos os significados construídos e maturados ao longo de uma vida, resta a mim 

a motivação para buscar novos conhecimentos, isso é o que me direciona nos meus propósitos, 
apenas escrever uma obra não é suficiente, é preciso encontrar nela o nexo causal - a relação 
de causa e efeito, o motivo pelo qual nos propomos à sua descrição.   

 
Escrever sobre o conjunto das motivações decorrentes da vivência na Academia de 

Polícia Militar de Minas Gerais é tarefa que não se pode levar pela superficialidade, não é 
possível surfar pelas ondas do Conhecimento, é necessário imergir na mecânica da formação 
das ondas. Apenas passar pela Academia de Polícia Militar, sem conhecer os seus símbolos, 
ideais e conhecimento, não possibilita conhecer a HISTÓRIA (in)COMPLETA DA   ACADEMIA DE 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. 

 
Para dirimir as dúvidas é preciso avançar, resgatar memórias e aprofundar na 

compatibilidade temporal das narrativas, pois foi assim, como aluno desse educandário, no 
período de 31 de janeiro de 1983 a 10 de outubro de 1987, que tive a oportunidade de ser 
parte da história, sendo comandado por três Grandes Oficiais – Coronel José Braga Júnior, 
Coronel Klinger Sobreira de Almeida e o Coronel Maurílio Modesto Cunha. Cada qual com 
significativa influência na vida da Corporação, quer seja na formação acadêmica, quer seja na 
vida operacional. 

 
No campo da extensão - um dos pilares de uma Instituição de Educação Superior – foi 

no Comando do Coronel Klinger Sobreira de Almeida que teve início, já no mês de janeiro de 
1985, e que passou a ser parte da matriz curricular do Curso de Formação de Oficiais, como 
atividade que precedia o início do aluno letivo, o estágio para Cadetes do 3º ano nas unidades 
operacionais do interior do Estado, enquanto os Cadetes do 2º ano o faziam nas unidades 
operacionais da Capital. 

 
No Comando do Coronel Maurílio Modesto Cunha, foi implementado o Batalhão 

Operacional em Recobrimento às Unidades Operacionais da Capital - como atividade de 
extensão - em substituição ao Acampamento Militar. O Acampamento Militar só retornou como 
atividade curricular no ano de 1993, quando do comando do Coronel Sebastião Carlos Lopes. 

 
Ler os registros sobre a evolução da Academia de Polícia Militar – não só os registros 

históricos, mas como e tão importante quanto, ler os escritos sobre a dinâmica do ensino, 
pesquisa e extensão e a sua evolução dentro daquela Casa do Saber e, de forma mais 
recorrentes na literatura moderna sobre investigação científica – escutar as narrativas de quem 
participou do processo de transformação e construção da história – é o recurso para amarrar 
as pontas soltas que se apresentam. 
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Conversar com aqueles que nos precedem, cujos passos se tornam faróis e que nos 

permitem avançar com segurança e razão, possibilitando buscar uma nova fresta que possa 
corroborar um pensamento passado, faz parte da essência deste livro. Não é apenas a minha 
vontade, mas a possibilidade de compartilhar olhares, impressões, saberes, erros e acertos. 

  
Mais recentemente, em conversa com o Coronel PM Euro Magalhães – que foi 

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (18Mar91 – 19Mar92) e 
profissional ativo na área da formação do conhecimento, sendo um dos responsáveis pelo 
resgate da Revista O Alferes, pude conhecer a história do prédio onde se encontra o Ginásio 
Poliesportivo da Academia de Polícia Militar, sendo ele o primeiro hangar do Governo do Estado 
de Minas Gerais, quando no Prado Mineiro funcionava o aeródromo de Minas Gerais. É naquele 
espaço que está inscrita a frase de Castro Alves: "Nem cora o livro de ombrear co’o sabre. 
Nem cora o sabre de chamá-lo irmão.” 

 
Sim, escutar as narrativas e tentar compreender como tudo se liga e nessa ânsia pela 

fresta perfeita no muro que galgo, com a intenção de descortinar os atos, fatos e exemplos 
construídos, vividos e referenciados no dia a dia da Academia de Polícia Militar, a cada parágrafo 
que se escreve, várias dúvidas são levantadas e muitas certezas são confirmadas. Na elaboração 
da Cronologia, surge a parte mais delicada do esforço de construção deste livro. 

 
Com toda a certeza a Oficialidade da PMMG, mesmo anteriormente aos efeitos do 

Parecer nº 237/83-CFE, não se descurava da ânsia de novos conhecimentos, muitos avançaram 
pelo Ensino superior, principalmente porque o alcance do Parecer nº 237/83-CFE só viria a 
retroagir seus efeitos à Turma de Aspirantes de 1973, conforme o Parecer nº 624/85-CFE, de 
08 de outubro de 1985.30 

 
Não obstante os avanços decorrentes do Parecer nº 237/83-CFE, Pereira, Campolina e 

Silva (1995)31 nos revelam que nos anos de 1975 e 1976, Resoluções do Comando-Geral da 
PMMG autorizaram o ingresso no Curso de Formação de Oficiais, de Sargentos que possuíssem 
o 1º grau completo, sem cumprirem o requisito do 2º grau completo, sendo declarados 
Aspirantes-a-oficial nos anos de 1977 e 1978.  

 
Depois de descortinar os fatos e perceber que ainda há pontos a esclarecer, sobretudo 

como se deu o processo de maturação do Curso de Formação de Oficiais na década de 1970, 
pus-me a buscar novas narrativas e encontrei nas pessoas dos Coronéis José Adélio Garbazza; 
José Honório de Araújo e Rodrigo Salvador Zupo Braga as narrativas necessárias para amarrar 

 
30 BRAGA, Carlos Alberto da Silva Santos. Curso de Formação de Oficiais na PMMG: Nascimento, vida e 
morte. Disponível em: <https://pontopm.com.br/curso-de-formacao-de-oficiais-na-pmmg/>. Acesso 
em 29 de Set. de 2021. 
 
31 PEREIRA, Solimar Rodrigues; SILVA, Carlos Alberto da; CAMPOLINA, Eduardo de Oliveira Chiari. Cursos 
de pós-graduação na Instituição de Educação Superior – IES – da PMMG: estratégias para otimização. 
Monografia (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) – Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, 1995. 
 

https://pontopm.com.br/curso-de-formacao-de-oficiais-na-pmmg/
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as pontas soltas da Cronologia decorrente da HISTÓRIA (in)COMPLETA DA   ACADEMIA DE 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. 

 
O Coronel PM José Adélio Garbazza, da Turma de Aspirantes de 1976, servia no então 

Departamento de Instrução - DI, hoje Academia de Polícia Militar, no ano de 1974, onde 
frequentava o 2º ano do Curso de Formação de Oficiais e nos revela:  

 
“Durante o período em que estava cursando o CFO, no ano de 1974, não 
houve inclusão no Curso de Formação de Oficiais, a minha turma que havia 
ingressado no DI no ano de 1973, para cursar o CFO em cinco anos e se formar 
no ano de 1977,  foi beneficiada por uma decisão do Comando-Geral da 
PMMG que resolveu antecipar em um ano a formatura de todas as turmas do 
CFO que funcionavam naquele educandário, assim a turma que ingressou no 
CFO em 1971 e se formaria em 1975, formou-se no ano de 1974 e a turma 
que ingressou no CFO em 1972 e se formaria em 1976, formou-se em 1975. 
Esta antecipação da formatura do CFO em um ano impôs um ritmo acelerado 
de cumprimento da carga horária, ocorriam aulas todos os dias à noite e aos 
sábados durante o dia. Naquela época o acesso ao CFO se dava apenas com o 
ensino de 1º Grau completo, o atual ensino fundamental, sendo o CFO 
equivalente ao 2º Grau de escolaridade, o equivalente ao atual ensino médio, 
somente com o Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação que o 
CFO passou a ser reconhecido como equivalente aos cursos de 3º grau. A 
partir do ano de 1975 o ingresso no CFO se daria apenas para os possuidores 
do 2º Grau de escolaridade, o equivalente ao atual ensino médio, no entanto, 
nos anos de 1975 e 1976 o Comando-Geral da PMMG autorizou o ingresso de 
Sargentos no CFO sem cumprirem o requisito do 2º Grau, num curso de três 
anos, com formatura nos anos de 1977 e 1978.” 

 
 
O Coronel PM José Honório de Araújo, da Turma de Aspirantes de 1981, ingressou na 

então Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais - EsFAO, hoje Academia de Polícia 
Militar, no ano de 1977, onde frequentou o 1º ano do Curso de Formação de Oficiais – Período 
Básico e nos narra:  

 

“Ingressei na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais - EsFAO, no 
ano de 1977, quando o Comandante da Escola era o Coronel Waldyr Soares, 
para cursar o Período Básico do Curso de Formação de Oficiais – CFO-PB, 
também conhecido como Curso Preparatório que era realizado em dois anos 
e equivalia aos estudos de 2º Grau, sendo que o candidato ao CFO-PB deveria 
possuir no mínimo o 1º Grau completo. Automaticamente o concludente do 
CFO-PB era matriculado no Período Profissional do Curso de Formação de 
Oficiais – CFO-PP que tinha a duração de três anos. Assim o CFO para quem 
fazia o chamado Período Básico durava cinco anos. Não houve inclusão no 
Curso de Formação de Oficiais Período Profissional nos anos de 1977 e 1978 e 
por consequência não ocorreram declarações de Aspirantes nos Anos de 1979 
e 1980. A minha turma de Aspirantes que se formou em 1981, no ano de 1979 
ao ser promovida ao CFO-PP recebeu o ingresso dos alunos que já possuíam o 
Ensino de 2º Grau completo. A turma de Aspirantes de 1981 foi a turma líder 
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por três anos e a primeira turma de alunos com ingresso a partir do Período 
Básico do Curso de Formação de Oficiais – CFO-PB.” 

 
O Coronel PM Rodrigo Salvador Zupo Braga, da Turma de Aspirantes de 1993, ingressou 

na Academia de Polícia Militar no ano de 1989, onde frequentou o 1º ano do Curso de Formação 
de Oficiais – Período Básico, deixando evidenciar a sua narrativa:  

 

“Ingressei na Academia de Polícia Militar para cursar o CFO em cinco anos, 
iniciando no ano de 1989 o Período Básico do Curso de Formação de Oficiais, 
também conhecido como Curso Preparatório, com formatura prevista para o 
ano de 1993. Naquele mesmo ano ocorreram modificações na matriz 
curricular do CFO e no ano seguinte, 1990, não mais seria realizado o Curso 
Preparatório, pois seria extinto o Curso Preparatório e o CFO teria a duração 
de quatro anos com o acesso apenas para os possuidores do 2º Grau 
completo, atual ensino médio. Havia muitas dúvidas sobre a real situação da 
nossa turma o que gerou insegurança, pois o modelo de dois anos de período 
básico e três anos de período profissional não mais existiria. O comando da 
Escola pacificou a situação e a partir do ano de 1990, até o ano da formatura 
da nossa turma, os Cadetes que ingressaram no CFO em 1989 para um curso 
de cinco anos e os Cadetes que ingressaram no CFO em 1990 para um curso 
de quatro anos, conviveram em situação de isonomia, em que pese a matriz 
curricular diferenciada. Entretanto a insegurança persistiu durante o Período 
Básico do CFO, não havendo turmas mais modernas, não seria possível ao 
aluno usufruir da previsão regimental de repetição de um ano letivo, a 
reprovação redundaria no desligamento do curso e, caso a reprovação 
acontecesse no Período Profissional, sendo matriculado em igual ano do novo 
modelo do CFO, o curso que inicialmente seria de cinco anos, passaria a ser 
de sete anos. Felizmente essas questões não tiveram respostas, pois não 
ocorreram reprovações, ficando todas elas no campo das especulações.”  

 
Consolidadas as narrativas que permitem avançar com segurança na compatibilização 

da cronologia proposta, temos que cruzadas as informações, trabalhadas, mensuradas e 
compatibilizadas todas as hipóteses, pude elaborar a Cronologia onde optei por duas 
construções distintas, na primeira construção são relatados os atos ou fatos e na segunda 
construção os exemplos. O conjunto dos atos, fatos ou exemplos podem estar relacionados 
a uma ou mais autoridades, podendo ainda, avançar ou regredir nos seus efeitos 
temporais. O que será perfeitamente entendido a partir da descrição do ato, fato ou 
evento. 

 
Avançar ou regredir nos seus efeitos temporais são impressões observadas com a 

efetivação do Ensino Superior na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, a Instituição 
de Educação Superior da PMMG, está patente no seu curso superior e nos seus cursos de 
pós-graduação Lato Sensu. O Parecer nº 237/83-CFE, que reconhece a equivalência de 
estudos do CFO ao nível de 3º Grau, retroage seus efeitos à Turma de Aspirantes de 1973, 
conforme o Parecer nº 624/85-CFE, de 08 de outubro de 1985. Os Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu com as nomenclaturas CESP e CEGESP, já ofertados desde o ano de 1999, são 
efetivamente reconhecidos como pós-graduação conforme Parecer nº 359/2004 do Conselho 
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Estadual de Educação, publicado no Minas Gerais em 28 de maio de 2004, retroagindo os seus 
efeitos ao CAO e CSP, ofertados a partir do ano de 1994 

 
Na construção da cronologia a autoridade pode ser o próprio Estado, ou a pessoa 

que o representa, nas suas mais diversas formas de manifestação. 
 
 
 
 

1ª CONSTRUÇÃO CRONOLÓGICA: ATOS OU FATOS 
 
 

ATOS OU FATOS AUTORIDADE 

Edificou-se em 1922, quando Arthur Bernardes estava à 
frente do Governo do Estado de Minas Gerais, a Porta 
Neocolonial do Prado Mineiro, que nos remete ao estilo 
arquitetônico neocolonial, estilo predominante no Brasil na 
década de 1920. Local onde originariamente funcionava o 
Parque de Exposições do Estado de Minas Gerais. Fazendo 
parte de um programa comemorativo do Estado de Minas 
Gerais para as comemorações dos 100 anos da 
Independência do Brasil.  É o único edifício monumental 
classificado como Porta que subsiste às Exposições do 
Centenário da Independência do Brasil realizadas no ano de 
1922. 

ESTADO DE MINAS GERAIS – 
GOVERNO ARTHUR 

BERNARDES 

Criou-se pelo Decreto N° 11.252 de 03 de março de 1934 
o Departamento de Instrução – DI. 

 

Ocorreu no dia 16 de abril de 1934 – o início oficial das 
aulas no Departamento de Instrução, sendo matriculados 
no Curso de Formação de Oficiais 40 alunos; no Curso 
Especial 48 alunos; e no Curso de Monitores de Educação 
Física, 57 alunos. Com a característica endógena de 
recrutamento. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
CEL JOSÉ VARGAS DA SILVA 

05Mar34 a 01Out34 

Iniciou no segundo semestre do ano de 1934 o 
primeiro Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, com 11 
alunos. 

 

Diplomou no primeiro ano de funcionamento do DI, 33 
alunos do Curso Especial; 14 alunos do Curso de 
Instrutores de Educação Física e 35 do Curso de 
Monitores de Educação Física.  

CEL EDMUNDO LERY SANTOS  
020ut34 a 26Jan38 

Ocorreu no dia 02 de setembro de 1936, como um marco na 
história do Departamento de Instrução, a entrega do 
Estandarte da Unidade à tropa pelo então Presidente da 
República, Getúlio Dornelles Vargas. 
 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL – 

GETÚLIO DORNELLES VARGAS 
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Faleceu no dia 14 de setembro de 1936, durante uma aula 
de equitação, quando cursava o 3° ano do Curso de Formação 
de Oficiais e às vésperas da formatura, ALBERTO SILVA, 
que hoje é patrono de um torneio desportivo disputado 
pelos Cadetes da ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR. 

CEL EDMUNDO LERY SANTOS  
020ut34 a 26Jan38 

Formou no dia 15 de dezembro de 1936, a primeira turma 
de Aspirantes da Força Pública do Estado de Minas Gerais. 
Eram 28 Aspirantes. 

 

Introduziu na Escola o culto a "Tiradentes” O Alferes do 
Regimento Regular de Cavalaria de Minas, patrono das 
Polícias Militares e patrono cívico do Brasil, com a chegada 
do seu retrato, dia 12 de abril de 1938.  

 

Estabeleceu o uso de Espadim com o objetivo dar aos 
alunos do Curso de Formação de Oficiais o aspecto de 
estudantes de uma Escola Militar. Arma que representa 
a honra, a autoridade e a dignidade daquele que a porta. 

CEL JOSÉ VARGAS DA SILVA 
26Jan38 a 19Fev40 

Matricularam-se no ano de 1941, pela primeira vez, 
alguns Oficiais e Sargentos do Departamento de 
Instrução, no Curso de Educação Física, na Escola de 
Educação Física do Exército, na cidade do Rio de Janeiro. 

 

Criou no ano de 1941, a Seção de Enxadristas da Escola.  

Funcionou na Escola, no ano de 1943, o curso de esgrima 
e baioneta, visando dar aos Oficiais a habilidade 
necessária no manuseio das referidas armas.  

TEN-CEL ERNESTO PEREIRA DO 
NASCIMENTO 

19Fev40 a 24Jul43 

Suspendeu-se, no dia 15 de março de 1943, por questões 
de ordem financeira, do Estado todas as atividades 
escolares do Departamento de Instrução, com reinício das 
aulas no dia 05 de julho de 1943. 

 

Nos anos de 1942 e 1943, não foram realizados 
concursos para admissão de novos alunos. 

 

Ocorreu no ano de 1943, uma marcha conjunta entre os 
integrantes do Departamento de Instrução e os 
componentes do 6° Batalhão de Caçadores. Pouco tempo 
depois realizou-se um acampamento conjunto com o 1° 
Batalhão de Caçadores. 

CEL EGÍDIO BENÍCIO DE 
ABREU  

24Jul43 a 07Abr45 

Iniciaram no mês de março de 1944 as aulas da turma de 
Aspirantes de 1946, retornou o DI ao seu curso normal. 

 

No ano de 1945, também, não houve seleção para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais. 

 

Estabeleceu-se o uso de distintivos na gola dos uniformes 
de brim caqui, sendo estabelecidas as normas e critérios 
próprios para o Batalhão de Desfiles, formado por alunos da 
Escola. 

CEL JOÃO LEMOS DA SILVA  
07Abr45 a 020ut47 

Decidiu-se no ano de 1947 que civis seriam aceitos para 
matricularem no Curso de Formação de Oficiais.  
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Ocorreram duas trocas de uniformes. A primeira, abolindo 
o uso de botas e a segunda, adaptando os uniformes às 
mudanças ocorridas no Exército Brasileiro. 

 

Iniciou em 1948 o Curso de Formação de Oficiais, turma de 
Aspirantes de 1951, com o ingresso de cinco civis, 
passando a ter duração de quatro anos. 

 

Ocorreu no ano de 1949, a inauguração de uma pista de 
aplicação, no bairro Mangabeiras, onde os alunos do 
Departamento de Instrução poderiam praticar exercícios. 

 

Abandonou-se a instrução militar francesa e passou-se a 
utilizar a americana, devido ao sucesso obtido pelas 
tropas americanas na 2ª Grande Guerra Mundial. 

CEL EGÍDIO BENÍCIO DE 
ABREU  

040ut47 a 04Jan50 

Ocorreu uma profunda modificação no currículo do 
Curso de Formação de Oficiais, a instrução que até então 
era iminentemente militar, passou também a ter cunho 
policial. Foram introduzidos assuntos como criminologia, 
criminalística, economia política e sociologia. 

 

Organizou o primeiro coro de Cadetes da Polícia Militar, 
criou-se a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar, por ser 
músico e apreciador dos clássicos, o Coronel Egídio foi o 
responsável pela musicalização da Canção da Polícia 
Militar a letra é de autoria do Coronel PM Saul Alves 
Martins.  

 

Foi o primeiro comandante do Departamento de Instrução 
com origem no Curso de Formação de Oficiais, tendo sido 
declarado Aspirante em 1936.  

 

Reformou o ensino no Departamento de Instrução, com 
a percepção da necessidade de   se atuar ao nível das 
causas dos grandes problemas com que se depara a 
sociedade, mais que ao nível de seus efeitos. 
 

CEL MANOEL JOSÉ DE 
ALMEIDA  

04Jan50 a 02Mai52 
 

Criou a Seção de Meios Auxiliares.  

Pintou os painéis de azulejos do Portão das Armas com os 
temas relativos à pedagogia, à arma do Cadete e ao Brasão da 
República Federativa do Brasil. 

 

Inaugurou no ano de 1950 as atuais instalações do Pavilhão 
do Comando e Administração. 

 

Adotou no ano de 1952 as cores verde   e branca, para 
serem as cores do uniforme de educação física do 
Departamento de Instrução. 

 

Inaugurou em 1953, por ocasião do 19° aniversário do DI, 
a Sala de Ciências Tenente-Coronel Schmitz, numa 
homenagem àquele, que fora o Diretor Técnico do 
Instituto Propedêutico da Escola.  
 

CEL MANOEL DE ASSUMPÇÃO 
E SOUZA  

03Mai52 a 05Nov54 
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A Lei nº 1.821/53 reconheceu a equivalência do Curso de 
Formação de Oficiais das Polícias Militares ao curso ginasial 
(atualmente Ensino Fundamental, da 5ª à 8ª série). 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

 

Criou a Caixa de Fundos do Curso de Formação de 
Oficiais, com contribuições mensais dos alunos, sendo 
administrada por uma diretoria composta de alunos e 
supervisionada pelo Comandante do Departamento de 
Instrução. 
 

CEL MANOEL DE ASSUMPÇÃO 
E SOUZA  

03Mai52 a 05Nov54 

Construiu a pista de atletismo e um prédio servindo à 
Administração. 

 

Construiu uma Praça de Esportes que servisse para as 
aulas dos alunos dos diversos cursos da Escola e que 
também servisse à Polícia Militar, hoje Clube dos Oficiais da 
PMMG. 

 

Iniciou e concluiu as seguintes obras: corpo da guarda 
pavimentação asfáltica, xadrez, alojamento dos oficiais, 
alojamento dos sargentos, gabinete dentário e médico, 
salas de aula, cantina, remodelação da Banda de Música, 
internato Governador Bias Fortes e refeitório. 

 

Passou a Escola a contar com 400 alunos, sendo que no 
início contava 80 alunos. 

 

Implementaram-se modificações para o Corpo discente e 
ensino, que atenderam ao seguinte: Regimento de Internato 
para o Curso de Formação de Oficiais: Redução do Curso de 
Formação de Sargentos para seis meses; Curso de 
Formação de Oficiais de Administração, em 03 anos; 
Introdução de novas matérias no campo policial e 
fundamental. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL 

 
CEL EURICO PASCHOAL  

02Jun55 a 19Ago61 

A Lei nº 3.104/57 reconheceu a equivalência do Curso de 
Formação de Oficiais das Polícias Militares ao curso colegial 
(atualmente Ensino médio). 

 

Abriu-se a matrícula para alunos de Polícias Militares de 
outros Estados do País, para frequentarem o Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais e Curso de Formação de 
Oficiais.  

 

Introduziu-se definitivamente o uso do espadim na 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tendo como 
finalidade complementar o uniforme dos cadetes do 
Curso de Formação de Oficiais. 

 

Criou na Escola o internato; a sala de topografia; a escola 
de datilografia; e a biblioteca. Consolidou-se a sala de 
meios auxiliares. Elaborou um plano de uniformes 
específico para o Curso de Formação de Oficiais, com o 
objetivo de atender ao corpo discente. 
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Organizou equipes de futebol de salão; boxe; judô; 
atletismo; malha; tênis de mesa; futebol e basquetebol. 

 

Criou a galeria de retratos dos ex-comandantes da Escola  

Criou-se nas instalações do Departamento de Instrução, 
num prédio anexo ao da Administração, o Colégio 
Tiradentes. 

CEL EURICO PASCHOAL  
02Jun55 a 19Ago61 

Instalou-se no País o Parlamentarismo.  

Oportunizou-se, pelo constante emprego da tropa durante 
o período Parlamentarista, a prática do exercício de 
comando pelos alunos do último ano do Curso de Formação 
de Oficiais. 

 

Incluiu algumas matérias jurídicas no currículo dos cursos, 
melhorando assim, a área do ensino policial, haja vista que 
naquela época não existia a área de ensino jurídico. 

CEL JOSE GERALDO DE 
OLIVEIRA  

21Ago61 a 18Mar62 

Criou no dia 13 de março de 1962, o Serviço de Imprensa 
e Relações Públicas do Departamento de Instrução. 

 

Adotou medidas que diminuíssem os gastos, face aos 
problemas de ordem financeira, ocorrendo o 
desalojamento daqueles que residiam na capital e assim 
o desejassem. 

CEL EURICO DE ALVARENGA 
MAFRA  

07Mai62 a 21Jan63 

Construiu o almoxarifado do Departamento de Instrução.  

Seguiu para Washington, nos Estados Unidos, onde 
frequentou o Curso de Administração de Polícia, lá, 
quando falava do DI, referia-se ao mesmo como 
“Military Police Academy”. 

 

Procurou inculcar no espírito do jovem o sentimento 
básico da valorização da própria história da Polícia Militar, 
evidenciando seus episódios e seus vultos. 

 

Investiu na seção de orientação psicológica, pois, sabia 
que uma boa formação policial-militar, necessitava ser 
complementada por uma base humanística de boa 
qualidade. 

CEL JOSÉ ORTIGA  
29Jan63 a 28Fev66 

Inaugurou a sala de jogos da Escola.  

Inaugurou no dia 30 de janeiro de 1966, a capela do 
Departamento de Instrução. 

 

Idealizou o projeto da sala da Banda de Música e os 
próprios músicos realizaram a obra sob a coordenação 
do Oficial Capelão Padre Luiz De Marco Filho. 

 

Retomou o "azulão", uniforme de gala que havia deixado de 
ser usado pelos alunos do Curso de Formação de Oficiais. 

 

Determinou um estudo para verificar a situação dos 
professores daquela Escola, objetivando regular as 
responsabilidades, deveres, direitos e acesso à carreira 
do quadro docente civil. 
 

CEL PAULO REIS  
01Mar66 a 06Jun67 
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Criou numa ação contínua de relações públicas, o 
Curso de Monitores de Educação Física para Cabos, 
Soldados e Civis, com aula inaugural no dia 23 de julho 
de 1966, proferida pelo próprio comandante. 

CEL PAULO REIS  
01Mar66 a 06Jun67 

Designou uma comissão para proceder estudos 
tendentes a delimitar as áreas das instalações físicas 
da PMMG no bairro Prado Mineiro, que contava com 
o Departamento de Instrução, Batalhão Escola, 
Regimento de Cavalaria de Minas e Praça de Esportes. 

 

Buscou o aprimoramento profissional dos Oficiais da 
Polícia Militar, envidando uma série de esforços, 
objetivando adaptar o currículo do Curso de Formação de 
Oficiais, de modo que o futuro Aspirante, pudesse 
realizar o Curso de Direito na PUC, mediante convênio, 
em apenas 02 anos.  

 

Modificou o currículo do Curso de Formação de Oficiais. 
Criou-se o Curso Superior de Polícia - CSP, curso este 
de alto nível. Na sua ideia original o CSP destinava-se 
aos Oficiais Superiores de nossa Corporação, bem 
como a civis de alta graduação profissionais de 
segurança pública. 

 

Deu ênfase ao esporte e à parte social do aluno como 
forma de uma completa inserção na sociedade. 
destacando-se a equipe de atletismo que na época, 
venceu importantes competições de níveis elevados. 

CEL ELLOS PIRES DE 
CARVALHO  

06Jun67 a 080ut70 

Asfaltou o pátio superior do Departamento de Instrução. 
 

 

Aprovou-se o Regulamento do Departamento de 
Instrução da Polícia Militar de Minas Gerais. 
 

 

Percorria todos os dias, as salas de aula com o objetivo de 
verificar se não estavam faltando instrutores e se as aulas 
estavam transcorrendo normalmente. A Escola contava 
750 alunos 

CEL IDIMAR VILAS BOAS 
12Mai71 a 280ut71 

Havia servido no DI de Soldado a Capitão e conhecia a 
sistemática do seu funcionamento. 

 

Implementou medidas visando a aproximação dos alunos 
do Curso Líder aos Oficiais da Escola, numa postura de 
diálogo, buscando a formação de maturidade no aluno 
do último ano do curso de Formação de Oficiais. 

CEL WANDERLIN TIRADENTES 
DE AZEVEDO  

02Fev73 a 12Jun73 

Manifestou um cuidado especial para com a arborização do 
Departamento de Instrução e na área do Ensino aumentou 
o número de matérias humanísticas, pois o curso era 
basicamente constituído de matérias militares. 
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Parecer nº 237/83-CFE retroage seus efeitos aos formandos 
da Turma de Aspirantes de 1973, conforme o Parecer nº 
624/85-CFE, de 08 de outubro de 1985. 

 

No ano de 1974, não houve inclusão no Curso de Formação 
de Oficiais. Naquele ano por uma decisão do Comando-
Geral da PMMG antecipou-se em um ano a formatura de 
todas as turmas do CFO que funcionavam naquele 
educandário, sendo elas as turmas de 1975, 1976 e 1977, 
que se formaram em 1974, 1975 e 1976, ocorrendo aulas à 
noite e aos sábados, para cumprimento da carga horária do 
curso. 

 

Previa-se em 1974, de que a partir do ano de 1975, o 
Curso de Formação de Oficiais seria cumprido em 03 
anos, com graduação a nível superior, com acesso apenas 
aos possuidores do Ensino de 2º Grau. 

CONSELHO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO – CFE  

CEL MARCOS BOFFA 
 12Jun73 a 07Mai75 

Priorizou a instrução policial sobre a instrução militar, 
sem descuidar dos princípios militares de hierarquia e 
de disciplina, que faziam coro à célebre frase de Castro 
Alves, "Nem cora o livro de ombrear co’o sabre. Nem 
cora o sabre de chamá-lo irmão''. 

 

Realizou atividades extraclasse, divididas em 
profissionais, educativas, desportivas, sociais, recreativas 
e religiosas, principalmente para as tardes de segunda-
feira e sexta-feira. 

 

Autorizou-se no ano de 1975, através de Resolução do 
Comando-Geral da PMMG, o ingresso no Curso de 
Formação de Oficiais, de Sargentos que possuíssem o 1º 
grau completo, sem cumprirem o requisito do 2º grau 
completo. 

 

Construiu a sala da Orquestra Sinfônica, no local onde 
antes funcionava um depósito do almoxarifado. 

 

Deixou de existir, no dia 18 de julho de 1975, com o 
advento da Lei nº 6.624, a denominação de 
Departamento de Instrução - DI -, depois de 41 anos da 
instalação do Educandário, surgindo a Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais - EsF AO. 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS  
 

CEL EDSON OLÍMPIO  
07Mai75 a 08Jun76 

Interagiu com outros órgãos do sistema de Defesa Social, 
sendo formados 200 patrulheiros da Polícia Rodoviária 
Federal. 

 

Autorizou-se no ano de 1976, através de Resolução do 
Comando-Geral da PMMG, o ingresso no Curso de 
Formação de Oficiais, de Sargentos que possuíssem o 1º 
grau completo, sem cumprirem o requisito do 2º grau 
completo. 
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Adotou como doutrina de comando uma sólida formação 
Policial e Jurídica, sobre uma firme base militar.  
 

 

Introduziu novas disciplinas nos currículos dos diversos 
cursos da Escola, como Direito Civil, Direito Administrativo, 
Direito e Práticas Processuais e ainda, uma série de 
atividades práticas no campo operacional. 
 

 

Criou-se, por sugestão do comando da Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais, o então Curso 
Preparatório ao Curso de Formação de Oficiais, com 
duração de dois anos, curso que logo foi reconhecido 
como de 2º grau, para todos os efeitos legais. 
 

CEL WALDYR SOARES  
08Jun76 a 20Jun78 

Iniciou-se no ano de 1977 o Período Básico do Curso de 
Formação de Oficiais – CFO-PB, também conhecido como 
Curso Preparatório que era realizado em dois anos e 
equivalia aos estudos de 2º Grau. 
 

 

Nos anos de 1977 e 1978, devido ao fato dos quadros da 
Polícia Militar estarem completos, não houve ingresso de 
alunos no Curso de Formação de Oficiais, um dos motivos 
da criação do então Curso Preparatório ao Curso de 
Formação de Oficiais. 

 

Iniciou no ano de 1979 o Período Profissional do Curso de 
Formação de Oficiais em continuação ao Período Básico do 
Curso de Formação de Oficiais que teve início em 1977, com 
o ingresso dos alunos que já possuíam o Ensino de 2º Grau 
completo, com o curso a funcionar em 3 anos e formatura 
em 1981. 

TEN-CEL JAIR LOURENÇO 
20Jun78 a 13Mar79 

Destacavam-se, naquela época, os currículos do ensino 
Policial. 

 

Evoluiu enfim, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
de Oficiais para Academia de Polícia Militar. Academia 
que por si só explica a grandeza de seus propósitos, 
conota saber e conhecimento, o termo citado anos atrás 
pelo Coronel José Ortiga, no ano de 1963, quando de seu 
curso nos Estados Unidos, onde se referiu ao 
Departamento de Instrução como "Military Police 
Academy", com a Lei 7.625, de 21 de dezembro de 1979, 
passa a ser realidade. 
 

CEL DORGIVAL OLAVO 
GUEDES JÚNIOR  

03Ago79 a 11Fev81 

Nos anos de 1979 e 1980, devido ao fato dos quadros da 
Polícia Militar estarem completos, não houve formatura 
de Aspirantes na Academia de Polícia Militar. 
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Oficializou-se em 03 de junho de 1980, através do Decreto 
nº 20.592, do Governador do Estado, Dr Francelino 
Pereira dos Santos, a criação do Museu Histórico da 
Polícia Militar, que já funcionava nas dependências da 
Academia e que havia sido criado pela Resolução nº 276 
do Comando-Geral, datada de 03 de outubro de 1974, 
cujo diretor passou a ser o Oficial Capelão Luiz De Marco 
Filho, com o objetivo de perpetuar a memória da 
Corporação de Tiradentes. 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 

CEL DORGIVAL OLAVO 
GUEDES JÚNIOR  

03Ago79 a 11Fev81 

A turma de Aspirantes de 1981 foi a turma líder da Escola 
durante 03 anos. 

 

Deu ênfase ao equilíbrio dos ensinos policial-militar, 
fundamental e de educação física, buscando-se uma 
formação integral do aluno. 

 

Criou sistemas de controle de avaliação e reciclagem do 
Corpo Docente, dentre outras metodologias modernas 

 

Experimentou-se um novo paradigma no ano de 1981 
com a Criação da Polícia Feminina, era preciso adaptar-
se para uma nova demanda de formação profissional.  

 

Construiu o refeitório dos Oficiais, iluminou o pátio 
interno, recompôs a pista de aplicação militar e 
construiu um local próprio para o Museu Histórico da 
Polícia Militar. 

 

Plantou as palmeiras imperiais.  

Coroou-se o comando do Coronel José Braga Júnior, com 
a concretização de uma velha aspiração da Polícia Militar 
e de seus Oficiais, pois, no dia 10 de junho de 1983, um 
despacho do Gabinete do Ministro da Educação e Cultura, 
dizia: 
"Nos termos e para efeito do art. 14 do Decreto-Lei nº 
464 de 11 de fevereiro de 1969, fica HOMOLOGADO o 
Parecer nº 237/83 do Conselho Federal de Educação, 
favorável ao reconhecimento da equivalência aos cursos 
superiores de graduação, para efeito no sistema civil, a partir 
de 1970, do Curso de Formação de Oficiais da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais." 

CONSELHO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO – CFE  

 
CEL JOSÉ BRAGA JÚNIOR 

13Mar79 a 03Ago79 
01Jun81 a 13Jul84 

 

Buscou projetar a Polícia Militar no contexto da produção 
científica com a Revista O Alferes, marco inegável da 
vontade profissional do Coronel Braga. 

 

Vinculou-se o Comando da Academia de Polícia Militar 
diretamente ao Comandante-Geral. 

 

Repassou, como instrutor do Curso Superior de Polícia e 
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, a nova doutrina de 
Polícia Militar para Oficiais de vários Estados, à época, alunos 
daqueles cursos. 

CEL KLINGER SOBREIRA DE 
ALMEIDA 

13Jul84 a 12Mar87 
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Instituiu no mês de janeiro de 1985 e que passou a ser parte 
da matriz curricular do Curso de Formação de Oficiais, como 
atividade que precedia o início do aluno letivo, o estágio 
para Cadetes do 3º ano nas unidades operacionais do 
interior do Estado, enquanto os Cadetes do 2º ano o faziam 
nas unidades operacionais da Capital. 
 

 

Ocorreu em 1985 a assinatura do convênio entre a Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG e a Fundação 
João Pinheiro – FJP para que a citada Fundação ministrasse 
o Curso Superior de Polícia – CSP e o Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO, da PMMG. 
 

 

Calcado na ideia de que quem vai ser um Oficial, não pode 
ser um homem comum, dando-se ênfase ao preparo físico 
mais intenso, retomando ao currículo dos cursos as 
matérias de Defesa Pessoal e Natação, além da efetiva 
utilização da Pista de Aplicação Militar, ao lado das 
matérias teóricas e práticas da grade curricular. 

 

Realizou-se pela primeira vez na história da Academia, uma 
solenidade de recebimento do Espadim fora da Escola. A 
turma de Aspirantes de 1987, no seu primeiro ano de curso, 
em 1985, recebeu o Espadim Tiradentes na cidade de Outro 
Preto, numa cerimônia marcante para a Polícia Militar, com 
a participação da comunidade local.  

CEL KLINGER SOBREIRA DE 
ALMEIDA 

13Jul84 a 12Mar87 

Construiu o palanque ao lado do platô das bandeiras. 
 

 

Construiu um estande de tiro de revólver, dentro da mais 
moderna tecnologia existente à época. 

 

Instituiu medidas que antecediam a entrada das férias, 
dentre elas destacam-se o salto do trampolim, a 
passagem pela pista de aplicação militar, dentro de um 
limite previamente estabelecido e, principalmente, o 
Curso de Montanha   em São João Del Rey, no Regimento 
Tiradentes do Exército Brasileiro. 
 

 

Obrigou a todos os Cadetes do CFO a participarem de 
uma modalidade do esporte. Foram formadas grandes 
equipes e a Academia passou a fazer disputas com outras 
Academias do Brasil. 

 

Construiu um novo refeitório e uma nova cozinha, 
modificou e reformou o sistema de iluminação e 
instalações elétricas e construiu o prédio do Internato 
Coronel José Geraldo de Oliveira, com quartos para 08 
alunos, dotados de banheiros. 

 



169  

Preocupou-se mais com a turma de Aspirantes de 1987, 
cuja data de formatura anteriormente prevista para o 
mês de dezembro, foi antecipada para a data de 10 de 
outubro, o que exigiu do comando da Escola uma série 
de medidas para que a carga horária e a formação não 
fossem prejudicadas. 

 

Inovou-se, como na recepção do Espadim Tiradentes em 
1985, tornando-se um acontecimento marcante, pela 
primeira vez na história da Academia, uma turma de 
Aspirantes – 1987 – tem a formatura de pátio à noite.  

 

Sediou na Academia de Polícia Militar o "1º Encontro 
Nacional dos Orientadores Educacionais e Psicólogos das 
Academias de Polícias Militares",  

CEL MAURÍLIO MODESTO 
CUNHA  

12Mar87 a 22Jun89 

Designou-se o comandante da APM para compor uma 
comissão com objetivo de estudar a conveniência, a 
médio e longo prazo, da permanência da Academia no 
Bairro Prado. 

 
 

Iniciou as obras do atual prédio da Escola de Formação de 
Oficiais. 

 

Implementou o Batalhão Operacional de Recobrimento das 
Unidades Operacionais da Capital, como atividade de 
extensão, em substituição ao Acampamento Militar. 

 

Construiu um estande de carabina de pressão, ampliou e 
reaparelhou a sala de informática e construiu uma 
garagem para a seção de transportes.  

 
 

Reestruturou o Corpo Docente; os currículos dos diversos 
cursos; o sistema de avaliação; e o organograma da Escola. 

TEN-CEL ANTÔNIO CARLOS 
DOS SANTOS  

22Jun89 a 29Dez89 

Organizou seminários com a participação de Oficiais da 
capital e do interior, para o curso líder, foi outro recurso 
didático - pedagógico, para levar aos cadetes a experiência 
da prática. 

 

Reativou o Jornal O Espadim; realizaram-se concursos 
literários e apresentações de monografias do Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais e Curso Superior de Polícia, 
em seminários de Policiologia. 

 

Confeccionou Vídeos sobre a atuação policial, criou a 
companhia de radiopatrulhamento para a prática policial 
dos alunos, com o nome de "Companhia Fernão Capelo", 
incentivou-se a leitura, criou o Diário de Informações 
Acadêmicas e transformou-se o antigo xadrez da Escola 
em agência bancária. 

CEL JOSEMAR TRANT DE 
MIRANDA 

29Dez89 a 06Fev91 

Inaugurou o Centro de Formação de Oficiais, atual Escola 
de Formação de Oficiais, com salas de aula, cantina, 
alojamento e salão de jogos.  

 



170  

Criou o pré-Curso Superior de Polícia, para orientação 
sobre monografias.   

 

Aconteceu no dia 24 de agosto de 1990, o falecimento do 
1° Tenente Maurício Sávio Rodrigues, do Centro de 
Formação de Oficiais, vítima de uma evasão de presos em 
que foi tomado como refém, durante a realização de um 
filme no Centro de Reeducação de Contagem. 

CEL JOSEMAR TRANT DE 
MIRANDA 

29Dez89 a 06Fev91 
 

Ingressaram Oficiais da Polícia Nacional da Bolívia, no 
Curso Superior de Polícia e no Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais, a partir do primeiro semestre do ano de 1990. 

 

Instituiu uma Comissão para elaborar o livro Memória 
Viva: Crônicas, sob a presidência do Coronel PM QOR Saul 
Alves Martins, retratava as diversas turmas de Aspirantes 
formadas até o ano anterior à sua sistematização, a partir 
da visão de um dos componentes das citadas turmas. 

 

Realizaram-se várias palestras e, numa atitude pioneira 
na vida da Escola, promoveu o primeiro Juri Simulado 
"Academia de Polícia Militar X Pontifícia Universidade 
Católica", no qual os Cadetes do Curso de Formação de 
Oficiais funcionaram na Promotoria e os Alunos da 
Faculdade de Direito, na Defesa. 

 

Incrementou na área físico-desportiva, os treinamentos 
inclusive aos sábados, além de terças-feiras e quintas-feiras. 

 

Adquiriu materiais, alguns importados, para que as equipes 
pudessem render o máximo possível. O resultado foi a 
Academia sagrar-se tricampeã nos VIII jogos Acadêmicos das 
Polícias e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. 

CEL MARCOS AURÉLIO 
MACHADO 

06Fev91 a 09Abr92 
 

Disputou-se a V corrida do Soldado em Brasília, por 
ocasião das atividades comemorativas da Semana do 
Exército, tendo a equipe da PMMG classificado-se em 1° 
lugar, sendo que os atletas da Academia conseguiram o 1°, 
3° e 6° lugares. 

 

Realizou-se pela Orquestra Sinfônica da PMMG, que desde a 
sua fundação utiliza as dependências da Academia, o 
Concerto "200 anos de Mozart", na Pontifícia Universidade 
Católica. 

 

Durante o seu comando, viu o Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento de Sargentos transformar-se no Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Praças, uma Unidade Escola, 
que não mais fazia parte da estrutura da Academia de 
Polícia Militar. 

 

Construiu a Praça Capitão Maurício Sávio Rodrigues, ao lado do 
prédio da Escola de Formação de Oficiais, como reconhecimento 
à personalidade daquele Oficial, assassinado durante um 
sequestro no ano de 1990. 

CEL HERBERT MAGALHÃES 
09Abr92 a 05Mar93 
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Criou e instalou o Centro de Altos Estudos, objetivando a 
condução de todos os cursos de pós-graduação na Escola. 

 

Criou um COPOM nos moldes do existente no prédio do 
Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, para a prática 
operacional. 

CEL HERBERT MAGALHÃES 
09Abr92 a 05Mar93 

 

Lançou o Policiamento do Prado, visando à integração da 
Academia de Polícia Militar com a comunidade 
circundante. 

 

Inaugurou no dia 14 de abril de 1993, na praça de entrada 
da Academia, o busto de Tiradentes, de acordo com os 
últimos levantamentos históricos. 

 

Procurou, sob o prisma da excelência profissional, 
desenvolver vários trabalhos direcionados ao Corpo 
discente da Escola: Código de Conduta para Cadetes; um 
Plano de Ação para o Ensino na Academia de Policia 
Militar, no triênio 94/95/96; alocação da administração 
do ensino junto ao prédio do Centro de Formação  de 
Oficiais;  programação  de um  curso de  Metodologia  
do Ensino para Professores e Instrutores da Escola; 
inauguração da Sala de  Instrução Operacional com a 
maquete do Mineirão; e criação do Batalhão Acadêmico 
e do Batalhão Operacional. 
 

 
 

 

Deixou como marca da excelência do seu comando o 
Estágio Acadêmico "Ciclo Completo de Polícia", interação 
entre a Academia de Polícia Militar e a Academia de 
Polícia Civil. 

CEL SEBASTIÃO CARLOS LOPES 
05Mar93 a 07Fev94 

Estruturou um Projeto do Curso de pós-graduação lato 
sensu em Segurança Pública. 

 

Encerrou-se a última turma do Período Básico do Curso de 
Formação de Oficiais, também conhecido como Curso 
Preparatório. No mesmo ano se formou a primeira turma 
que realizou o CFO com duração de quatro anos e que 
possuíam no mínimo 2º Grau completo, atual ensino médio. 

 

Realizou após sete anos o acampamento militar.  

Realizou um empreendimento ímpar no Estado de Minas 
Gerais, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte e CEMIG, criou um complexo poliesportivo 
(centro olímpico regional de treinamento) com a pista de 
atletismo de nível internacional. 
 

CEL GENEDEMPSEY BICALHO 
CRUZ 

07Fev94 a 17Fev97 
 

Implementou o programa de controle e prevenção da 
obesidade dos discentes, a avaliação global - de todas as 
pessoas envolvidas no ensino e dos processos utilizados 
na sua execução 
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Inaugurou o Centro Infantil Sargento Marizeth com o 
objetivo de dar apoio aos militares da APM, atendendo 
também ao CFAP, CRS e RCAT, com apoio da AFAS, 
COPM, ASSPM, CSCSPM, HPM, na parte médica e CRS na 
parte psicológica. 
 

 

Procedeu à excelência dos serviços de assistência à 
saúde com a otimização dos serviços odontológicos, 
psicológicos e médicos, sendo nesse último incorporado 
à APM um aparelho de raio X para atender o setor 
médico-ortopédico. 
 

 

Firmou convênio com o Banco do Brasil, recebendo 
instrumentos para a banda de música e orquestra sinfônica 
e elaborou o projeto arte menor, para a realização de 
uma Escola de Formação Musical para menores carentes, 
filhos de militares e pessoas da comunidade. 
 

 

Impulsionou as atividades na área da pesquisa, foi 
celebrado convênio com a Universidade do Estado de 
Minas Gerais, tendo como ênfase a busca da qualidade 
profissional. Atualizaram-se os manuais da Corporação 
aos ditames constitucionais vigentes. Fez um levantamento 
de todas as obras disponíveis nas diversas Unidades da 
Corporação, visando otimizar a instrução de tropa. 
Elaborou-se o manual do espadim, uma lacuna em 
termos de movimentos de tropa armada. 

CEL GENEDEMPSEY BICALHO 
CRUZ 

07Fev94 a 17Fev97 
 

Atuou na área do ensino redimensionando a grade 
curricular do CFO, visando acompanhar a evolução do 
ensino como um todo. Operacionalizou o estágio do CF0-
4 nas Unidades da Capital com o objetivo de 
proporcionar ao cadete maior desenvoltura e 
desinibição. Instituiu a colação de grau no CFO e o estágio 
probatório para os alunos do Curso de Habilitação de 
Oficiais.  
 

 

Elaborou um vídeo institucional sobre a APM e adquiriu 
material de última geração para apoio ao ensino. 

 

Adequou as estruturas físicas dos centros de execução do 
ensino, Centro de Altos Estudos e Centro de Formação de 
Oficiais. Nos cursos de acesso à carreira de oficial PM - 
CAO e CSP – os alunos passaram a receber ajuda 
econômica do Estado para a elaboração de trabalhos de 
pesquisa.  
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Instituiu o Jubileu de Turma, o Estatuto do Diretório 
Acadêmico Euclides da Cunha e o quadro de trabalho 
anual, avanço ímpar de uma instituição que trabalha 
com base em planejamento e não com correção de 
desvios oriundos de políticas ineficazes de gestão 
acadêmica. 

CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO – CEE/MG 

 
CEL GENEDEMPSEY BICALHO 

CRUZ 
07Fev94 a17Fev97 

Parecer nº 359/2004-CEE de 25 de maio de 2004. 
Equivalência dos cursos oferecidos no período de 1994 a 
1998 aos de pós-graduação lato sensu especialização em 
gestão estratégica de segurança pública/CEGESP e em 
segurança pública/CESP atualmente ministrados mediante 
convênio celebrado com a Fundação João Pinheiro, 
mantenedora da Escola de Governo – Capital. Minas Gerais.  

 

Designou-se em 1997, pelo Coronel Chefe do Estado-Maior 
da PMMG, uma Comissão com a finalidade de rever todo o 
processo de ensino em vigor na Corporação. 

 

Transformou-se o CSP e CAO em Cursos de Pós-graduação 
Lato Sensu Especialização em Gestão Estratégica de 
Segurança Pública/CEGESP e em Segurança Pública/CESP, 
ministrados mediante convênio celebrado com a Fundação 
João Pinheiro, a partir do ano de 1999, fruto dos trabalhos 
da Comissão designada em 1997. 

CEL ARI DE ABREU 
30Jun97a 09Ago00 

 

 

 

2ª CONSTRUÇÃO CRONOLÓGICA: EXEMPLOS 

EXPRESSÃO DOS EXEMPLOS COMANDANTE 

A ordem do Dia do Coronel Vargas, referente ao início das 
aulas, dizia: "Dois fins tendo em vista o Departamento de 
Instrução da Força Pública: Formar Oficiais que 
integrarão os quadros das Unidades, ao seio das quais 
levarão novos conhecimentos e o entusiasmo sadio e 
vigoroso dos homens que trabalham com fé, e 
aperfeiçoar, tanto quanto possível, os conhecimentos 
daqueles que ainda podem e devem melhorar suas 
condições intelectuais e físicas. Em futuro não distante, 
deverão sair daqui os professores de amanhã, os 
evangelizadores de nossos soldados". 

CEL JOSÉ VARGAS DA SILVA  
05Mar34 a 010ut34 

Na ocasião, aludindo ao trabalho do Coronel Lery frente 
à Escola, o Coronel Vargas assim se referiu: 
"No setor educacional da Milícia de Tiradentes, sua ação foi 
segura e nítida, empregando o melhor de seus esforços no 
sentido de que o soldado mineiro fosse dotado de boa 
instrução intelectual e militar.”  

CEL EDMUNDO LERY SANTOS 
020ut34 a 26Jan38 
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Os avanços eram constantes em todas as áreas de atuação 
da Escola, os cursos cumpriram seus objetivos, como disse 
o Inspetor Técnico da Escola, no Instituto Propedêutico:  
"A verdadeira educação, consiste em dar ao corpo e à alma 
toda a beleza, toda a perfeição de que são capazes.” 

CEL JOSÉ VARGAS DA SILVA 
26Jan38 a 19Fev40 

De um discurso sobre a pessoa do Coronel Manoel José de 
Almeida, extraímos as qualidades que a ele foram 
atribuídas, e refletem o comportamento de quem 
sempre se dedicou à arte de ensinar. 
" Seja como Aspirante, Instrutor ou Oficial Comandante 
do Departamento de Instrução - DI - procurou 
desenvolver nova e singular concepção na área militar, 
abordando temas educacionais e  humanísticos em sua 
Corporação, formulando conceitos embasados na 
expressão 'educar e assistir', ao invés de apenas 'vigiar e 
reprimir'". Concebia a ação de polícia como um ato de 
solidariedade humana e questionava a irracionalidade de 
uma ação que se esgote na repressão criminal 
brutalizada e não raro estimuladora de maus instintos 
e de contaminação. 
O Coronel Almeida - filósofo da educação - numa visão 
contemporânea dos fatos, dentro da máxima de que 
atuar no nível das causas dos grandes problemas é 
diminuir os problemas futuros, trabalhou o projeto das 
Escolas Caio Martins, educando crianças e adolescentes, 
projeto este que mais tarde foi reconhecido como 
modelo pela ONU. 

CEL MANOEL JOSÉ DE 
ALMEIDA 

04Jan50 a 02Mai52 
 

 

“Jovem Aluno 
Ao transpores os umbrais desta Escola, não te 
esqueças que a grandeza dessa Corporação também 
foi feita com o sangue dos que tombaram 
envergando a sua farda e sob a sombra de sua 
Bandeira.” 
Idimar Vilas Boas, Cel PM 
Comandante do DI 
25-08-71 
Esse chamamento lembra para os valores da nossa 
Corporação selava um compromisso com a 
comunidade que servimos, uma vez que a nossa 
Bandeira é a ordem pública, externa toda a 
responsabilidade do profissionalismo de Segurança 
Pública, perenizando-a numa    placa de ferro colocada 
próximo ao Portão das Armas, à direita de quem adentra aos 
portões da Academia de Polícia Militar. 
Uma barraca em forma de triângulo, num vínculo 

CEL IDIMAR VILAS BOAS 
12Mai71 a 280ut71 
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alegórico com a bandeira do nosso Estado, sustenta toda 
uma tradição de valores éticos, forjada no passado da 
Força Pública Mineira. 
“O triângulo" representa uma barraca militar, lembrando 
os vivos da Corporação e o "gramado" existente sob o 
triângulo representa um "campo santo" (cemitério), 
lembrando os mortos da nossa Corporação.  

Revigorar a tarefa de profissionalizar cada vez mais a 
Corporação de Tiradentes.  O objetivo era tomar-se cada 
dia mais acatada e querida, proporcionando à Escola uma 
nova filosofia de ensino, de cunho iminentemente prático 
e objetivo, voltado inteiramente para as missões da Polícia 
Militar. 

CEL MARCOS BOFFA 
12Jun73 a 07Mai75 

" O  que é o Policial?" 
'' O policial é a carne e o sangue da lei e sem ele a lei teria 
a forma, mas não a substância. Deve combinar a 
coragem de Horácio, a força de Sansão e a 
generosidade de São Francisco de Assis" 
 
Revista Birô Federal – Estados Unidos, novembro de 
1970. 

CEL EDSON OLÍMPIO 
07Mai75 a 08Jun76 

"Exemplo é: 
Não transgredir consigo mesmo naquilo que se condena 
nos outros, é não exigir o que não se pode dar, é não se 
abrir exceção em causa própria, é não usufruir sozinho 
do que é de direito comum.” 
Tenente-Coronel Jair Lourenço 

TEN-CEL JAIR LOURENÇO  
20Jun78 a 13Mar79 

 

No seu discurso de posse propôs fazer da Academia uma 
Universidade de Segurança Pública. Havia a necessidade 
de remodelar as instalações já existentes e da construção 
de outras, para atender à demanda de uma Escola que 
crescia a cada dia. 

CEL KLINGER SOBREIRA DE 
ALMEIDA 

13Jul84 a 12Mar87 
 

 

Na Praça Capitão Maurício Sávio Rodrigues, em reconhecimento 
à personalidade daquele Oficial, assassinado durante um 
sequestro no ano de 1990, está erigido, em bronze, seu busto 
com os dizeres: 
 
"Apenas uma vida, apenas um destino, acordar e dormir 
ao som da Milícia de Tiradentes.” 

CEL HERBERT MAGALHÃES 
09Abr92 a 05Mar93 

 

Através de importantes implementações, visava 
conscientizar o futuro Oficial de que ele deve estar apto a 
administrar tão nobre empresa, através de transformações 
onde o importante é a qualidade dos serviços oferecidos 
e não a quantidade destes, a serem passados ao cidadão, 
consumidor do nosso serviço.  

CEL SEBASTIÃO CARLOS LOPES 
05Mar93 a 07Fev94 
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Como primeiro ato do seu comando, designou comissões 
para elaborar pesquisas sobre doutrina de comando, ensino 
x aprendizagem e doutrina diretiva da APM, visando 
direcionar a sua ação de comando. 
A primeira pesquisa, destinada a oficiais superiores, 
abordava a partir da rotatividade de Comandantes da 
Escola, a potencialidade diretiva da APM, de forma a 
identificar procedimentos a serem adotados no ensino. A 
segunda, dirigida aos oficiais com até cinco anos de 
formados, procurava verificar aplicação das várias 
matérias curriculares e, a partir daí, rever o currículo e o 
programa de matérias. A terceira pesquisa, uma simbiose 
das duas outras, indicava a forma de condução da 
formação dos alunos, cortando-se o cunho 
personalíssimo do comando. 
A preocupação constante com a eficiência nos processos 
de ensino, pesquisa e extensão, matérias que dão corpo 
às Instituições de Educação Superior. 
Outro projeto de valor imensurável foi a campanha de 
doação de órgãos. 

CEL GENEDEMPSEY BICALHO 
CRUZ 

07Fev94 a17Fev97 
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HISTÓRIA (in)COMPLETA DA ACADEMIA DE POLÍCIA  
MILITAR DE MINAS GERAIS 

 
 
 

5ª PARTE – GALERIA DE RETRATOS DOS EX-COMANDANTES DA ACADEMIA DE 
POLÍCIA MILITAR 

 
 

 

CRIADA PELO CORONEL EURICO PASCHOAL  
COMANDANTE DA ESCOLA NO PERÍODO DE  02JUN55 A 19AGO61 

 

 

Nota de Esclarecimentos: Existem incongruências entre as datas constantes dos retratos que 
fazem parte da Galeria de Retratos de Ex-Comandantes da Academia de Polícia Militar e os fatos 
descritos n’A História da Academia de Polícia Militar – Uma breve abordagem através de seus 
vários comandos, decorrentes dos atos formais de designação para o Comando da Escola e o 
efetivo exercício da função de comando. A inclusão do comando do Coronel Ari de Abreu, 
prende-se ao fato da reestruturação dos cursos ocorridas no ano de 1999. 
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CORONEL JOSÉ VARGAS DA 
SILVA 

05-03-1934 A 01-10-1934 
26-01-1938 A 19-02-1940 

CORONEL EDMUNDO LERY 
SANTOS 

02-10-1934 A 26-01-1938 

TENENTE-CORONEL ERNESTO 
PEREIRA DO NASCIMENTO 
19-02-1940 A 24-07-1943 

   

CORONEL EGÍDIO BENÍCIO DE 
ABREU 

24-07-1943 A 07-04-1945 
04-10-1947 A 04-01-1950 

CORONEL JOÃO LEMOS DA 
SILVA 

07-04-1945 A 02-10-1947 

CORONEL MANOEL JOSÉ DE 
ALMEIDA 

04-01-1950 A 02-05-1952 

   

CORONEL MANOEL DE 
ASSUMPÇÃO E SOUZA 

03-05-1952 A 05-11-1954 

CORONEL JOSÉ MARQUES 
FILHO 

01-12-1954 A 15-03-1955 

CORONEL EURICO PASCHOAL 
02-06-1955 A 19-08-1961 
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CORONEL JOSÉ GERALDO DE 
OLIVEIRA 

21-08-1961 A 18-03-1962 

CORONEL EURICO DE 
ALVARENGA MAFRA 

07-05-1962 A 21-01-1963 

CORONEL JOSÉ ORTIGA 
29-01-1963 A 28-02-1966 

   

CORONEL PAULO REIS 
01-03-1966 A 06-06-1967 

CORONEL ELLOS PIRES DE 
CARVALHO 

06-06-1967 A 08-10-1970 

CORONEL WELTER VIEIRA DE 
ALMEIDA 

08-10-1970 A 12-05-1971 

   

CORONEL IDIMAR VILAS BOAS 
12-05-1971 A 28-10-1971 

CORONEL JOAQUIM CORRÊA 
DE MATOS 

28-10-1971 A 02-02-1973 

CORONEL WANDERLIN 
TIRADENTES DE AZEVEDO 
02-02-1973 A 12-06-1973 
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CORONEL  MARCOS BOFFA 
12-06-1973 A 07-05-1975 

CORONEL EDSON OLÍMPIO 
07-05-1975 A 08-06-1976 

 

CORONEL WALDYR SOARES 
08-06-1976 A 20-06-1978 

   

TENENTE-CORONEL JAIR 
LOURENÇO 

20-06-1978 A 13-03-1979 

CORONEL DORGIVAL OLAVO 
GUEDES JÚNIOR 

03-08-1979 A 11-02-1981 

MAJOR JOÃO CÉSAR CHIARI 
CAMPOLINA 

11-02-1981 A 01-06-1981 

   

CORONEL JOSÉ BRAGA JÚNIOR 
13-03-1979 A 03-08-1979 
01-06-1981 A 13-07-1984 

CORONEL KLINGER SOBREIRA 
DE ALMEIDA 

13-07-1984 A 12-03-1987 

CORONEL MAURÍLIO MODESTO 
CUNHA 

12-03-1987 A 22-06-1989 
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TENENTE-CORONEL ANTÔNIO 
CARLOS DOS SANTOS 

22-06-1989 A 29-12-1989 

CORONEL JOSEMAR TRANT DE 
MIRANDA 

29-12-1989 A 06-02-1991 

CORONEL MARCOS AURÉLIO 
MACHADO 

06-02-1991 A 09-04-1992 

   

CORONEL HERBERT 
MAGALHÃES 

09-04-1992 A 05-03-1993 

CORONEL SEBASTIÃO CARLOS 
LOPES 

05-03-1993 A 07-02-1994 

CORONEL GENEDEMPSEY 
BICALHO CRUZ 

07-02-1994 A 17-02-1997 

  

 

CORONEL EDGAR ELEUTÉRIO 
CARDOSO 

17-02-1997 A 30-06-1997 

CORONEL ARI DE ABREU 
30-06-1997 A 09-08-2000 
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O AUTOR 

 

 
 

Major PM Carlos Alberto da Silva Santos Braga, natural de Bom Despacho - MG é Aspirante-a-
Oficial da Turma de 1987. Ingressou na PMMG no ano de 1982, no Batalhão de Polícia de 
Choque, onde fez o Curso de Formação de Soldados PM. É Especialista em Trânsito pela 
Universidade Federal de Uberlândia e Especialista em Segurança Pública pela Fundação João 
Pinheiro. Durante o serviço ativo como Oficial na PMMG - 1988 a 2004 - participou de todos os 
processos estruturantes do Ensino, Pesquisa e Extensão. Nos anos de 1989 e 1990 participou 
da formação profissional da Polícia Militar do então Território Federal de Roraima durante o 
processo de efetivação da transformação em Estado. Foi professor da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública nos Cursos Nacionais de Polícia Comunitária. A partir de 2005, na Reserva da 
PMMG, trabalhou como Vice-Diretor da Academia de Polícia Integrada de Roraima - Projeto da 
SENASP - foi Membro do Conselho Estadual de Trânsito de Roraima, Membro do Conselho 
Diretor da Fundação de Educação Superior de Roraima - Universidade do Estado de Roraima, 
Coordenador do Curso Superior de Segurança e Cidadania da Universidade do Estado 
de Roraima. Foi Superintendente Municipal de Trânsito de Boa Vista, Superintendente da 
Guarda Civil Municipal de Boa Vista, Assessor de Inteligência da Prefeitura Municipal de Boa 
Vista e professor nos diversos cursos daquela Prefeitura. Como reconhecimento aos serviços 
prestados ao Município de Boa Vista e ao Estado de Roraima foi agraciado com o Título de 
Cidadão Honorário de Boa Vista - RR e com a Medalha do Mérito do Forte São Joaquim do 
Governo do Estado de Roraima. Atualmente reside em Braga - Portugal onde desenvolve 
projetos de estudos na área do Conhecimento. 
 
 


