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Qualquer instituição que almeje crescer e ser perene necessita compreender a 
complexidade do cotidiano de nossas sociedades para, então, a partir do 
investimento em seu principal ativo: as pessoas, ser capaz de promover as 

mudanças necessárias que resultem em serviços de excelência à sociedade. 

Nas unidades de ensino são forjados policiais militares, brigadianos e brigadianas 
com os quais a sociedade conta diuturnamente. Nos diversos cursos de formação e 
qualificação os alunos são acolhidos, moldados, treinados, testados e exigidos, para que 
desenvolvam competências que os possibilite responder adequadamente às mais 
diversas demandas de cidadãos que esperam e merecem ter uma polícia de excelência.

A elevada capacidade de gestão e docência dos profissionais que integram o 
Departamento de Ensino, assim como, o corpo de instrutores e colaboradores que 
contribuem com o desenvolvimento técnico e intelectual da nossa tropa são 
merecedores do mais elevado reconhecimento institucional. Em especial neste ano, em 
que já foram formados Capitães, Tenentes, Sargentos e Soldados, os quais se encontram 
fortalecendo as colunas de nossa instituição junto à 
sociedade gaúcha.

Por fim, oportuno destacar o compromisso social da 
Brigada Militar a partir de dois programas relevantes 
conduzidos pelo Departamento de Ensino: a) a formação de 
jovens a partir da rede de Colégio Tiradentes, num total de 
oito unidades de ensino distribuídos pelo Estado; b) o 
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 
Violência. O primeiro prepara adolescentes para os desafios 
da vida adulta; o segundo, orienta crianças e 
adolescentes para lidar com aspectos da 
violência que, por vezes, permeiam suas 
famílias e espaços de convivência. 

Nesse contexto, oportuno destacar que o Departamento de Ensino da Brigada Militar 
trata-se de um órgão de importância estratégica para a nossa Instituição. Pelo 
Departamento de Ensino, e suas unidades subordinadas, passam absolutamente todos 
os policiais militares, inicialmente, nos cursos de formação e, ao longo de suas 
carreiras, nas capacitações, aprimoramentos e cursos de preparação para ascensão 
funcional.

Vida longa ao Departamento de Ensino!

O Departamento de Ensino 
e a excelência institucional

COMANDANTE-GERAL 
DA BRIGADA MILITAR

CEL QOEM - CLÁUDIO 
DOS SANTOS FEOLI
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A atividade de ensino, além de se constituir em instrumento de qualificação contribui, 
de maneira ímpar, com a manutenção dos protocolos a serem seguidos pela nossa tropa, 
com a uniformidade dos procedimentos, com o sentimento de pertencimento a uma 
Corporação e com a prestação de um serviço de excelência à comunidade. Com o serviço 
prestado pelo Departamento de Ensino, vislumbra-se uma preocupação institucional 
com a sua maior riqueza: O capital humano.

A Instituição reconhece a necessidade de implementação de uma política institucional 
de formação continuada, realizando, anualmente, a previsão de cursos como forma de 
melhorar o aperfeiçoamento do profissional da área de segurança, investindo naqueles 
que estão ingressando ou capacitando-os durante a carreira. Nessa perspectiva, o 
Departamento de Ensino é a ferramenta indispensável para que consigamos atingir esse 
objetivo institucional, fortalecendo a construção da identidade profissional que a 
Corporação e a comunidade almejam. 

 Brigada Militar completa, neste ano, 185 anos de existência, buscando Asempre prestar um serviço de excelência ao povo gaúcho e ser uma das 
polícias militares mais bem conceituadas e qualificadas do país. Para manter a 

qualificação do efetivo, busca-se, de forma permanente, manter-se a capacitação de 
nossos policiais, através de um Departamento de Ensino fortalecido. 

“O Departamento de Ensino 
é a ferramenta indispensável 
para que consigamos atingir 
esse objetivo institucional”

CHEFE DO ESTADO-MAIOR 
DA BRIGADA MILITAR

CEL QOEM 
ROGERIO STUMPF 
PEREIRA JUNIOR 



Finalizo desejando a todos novos conheci-
mentos, surpreendentes descobertas e muitas 
alegrias nas relações envolvidas neste processo de 
ensinar, aprender, formar e especializar. Mais uma 
vez, obrigado. É perceptível o quanto temos 
evoluído com a contribuição de vocês. 

É uma honra administrar este departamento juntamente com homens e mulheres, 
militares e civis, profissionais dedicados nos seus deveres e tarefas que não medem 
esforços para elevarem o nome da Brigada Militar, instituição que tem a educação como 
um de seus pilares. Agradeço a essas pessoas que, com entusiasmo, fazem com que o 
ensino e o treinamento tenham cada vez mais qualidade. 

Também faço um reconhecimento especial aos diretores que me sucederam, pois só 
estamos neste momento reforçando as diretrizes do Departamento de Ensino, com a 
realização de um seminário comemorativo ao aniversário, devido o legado que estes 
oficiais deixaram. Nada mais legítimo que reconheçamos os seus feitos.

Somos 17 unidades que atuam possibilitando que a nossa Corporação qualifique o 
capital humano para as mais diversas atividades de polícia ostensiva. Nossas escolas 
agem com o propósito de imprimir qualidade na condução do projeto pedagógico, com 
práticas apropriadas e voltadas à formação de cidadãos íntegros e comprometidos com a 
segurança. Capacitamos muito além de profissionais de segurança pública, formamos 
cidadãos para a sociedade. 

Aos comandantes das nossas unidades, que continuem sempre presentes e lembrem-
se de que um líder encoraja, sabe ouvir e arrasta pelo exemplo, não aquele dos discursos, 
mas o comprovado pela dignidade de suas ações, pela força de seu caráter e pelo 
compromisso verdadeiro com o trabalho para o 
sucesso de seus liderados.

Neste ano em que o Departamento de Ensino completa 48 anos, registro o 
trabalho desenvolvido pelos profissionais e órgãos que compõem este 
Departamento. Para tanto elaboramos a revista comemorativa que, também 

foi pensada para contribuir com a história da Brigada Militar

“Somos 17 unidades que 
atuam possibilitando que 
a nossa Corporação qua-
lifique o capital humano”

DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
DE ENSINO DA BRIGADA MILITAR

CEL QOEM 
LUIGI GUSTAVO 

SOARES PEREIRA
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Departamento de Ensino chega aos planejando e 48 anos, 
coordenando a formação do Policial Militar

A Diretoria de Ensino da Brigada 
Militar foi criada em 13 de agosto de 
1974, porém só foi instalada no dia 23 
setembro, com a responsabilidade de 
planejar, coordenar, fiscalizar e con-
trolar as atividades de formação, 
aperfeiçoamento e especialização de 
oficiais e praças da Brigada Militar. 

Na contemporaneidade é responsá-
vel pela gestão e coordenação das 
atividades de ensino, treinamento, 
pesquisa e do acervo cultural de toda a 
Instituição, sendo encarregado do 
desenvolvimento dos cursos voltados 
para os militares estaduais da Segu-
rança Pública do Rio Grande do Sul.

O Departamento de Ensino é a 
porta de ingresso do policial na Bri-
gada Militar e supervisiona todos os 
cursos da Instituição. Já passaram 
pelas escolas de formação, desde que 
se tem registro, mais de 36 mil sol-
dados, três mil capitães (83 turmas), 
mil e oitocentos tenentes (16 turmas) e 
12 mil sargentos (166 turmas) até o 
ano de 2022.

Nestes 48 anos, o Departamento 
atuou acreditando que o aprendizado é 
um processo vitalício e que a educação 
sempre pode ser aprimorada, refle-
tindo no crescimento e desenvol-
vimento pessoal do policial militar, 
proporcionando estudos de alto nível, 
necessários ao desenvolvimento de 

suas potencialidades e ao aperfeiçoa-
mento técnico-profissional para o 
exercício das funções na Brigada 
Militar.

Após 24 anos, em 1998 a Diretoria 
de Ensino passou à denominação de 
Departamento de Ensino da Brigada 
Militar. Desde a sua criação, o Depar-
tamento esteve situado em diversos 
endereços na Capital e, no ano de 
2000, passou a integrar o complexo da 
“Chácara das Bananeiras”.

Com responsabilidade pelo planeja-
mento, fiscalização e controle do 
patrimônio e finanças do Departamento 
de Ensino, a Divisão de Logística e 
Orçamento é constituída pela Seção 
de Planejamento e Fiscalização, Logís-
tica, Orçamento e Almoxarifado.

Encarregada pelo controle dos 
expedientes de ensino, currículos dos 
cursos, treinamentos e especialização 
de oficiais e praças a Divisão de 
Ensino e Treinamento é constituída 
pela Seção de Planejamento e Coorde-
nação de Ensino, Planejamento e 
Coordenação de Treinamento, Super-
visão e Avaliação, Planejamento e 
Coordenação de Projetos e Formação 
de Condutores.

A Divisão Administrativa é res-
ponsável pelo planejamento, controle, 
mobilização, administração e saúde 
dos recursos humanos no Departa-
mento e órgãos policiais militares 
subordinados, sendo composta pela 
Seção Administrativa, Gestão de Pes-
soas, Correição, Formação e Espe-
cialização de Praças e Núcleo de Inte-
ligência.

Administrativamente o 
Departamento de Ensino 
está organizado nas 
seguintes divisões: 

DEPARTAMENTO 
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Aqui começa a
Brigada Militar



A Academia de Polícia Militar é o 
estabelecimento de ensino superior da 
Brigada Militar destinado à formação, 
aperfeiçoamento e especialização de 
oficiais de polícia militar. 

O Comandante-Geral da Brigada 
Militar, coronel Afonso Emílio Mas-
sot, desejando proporcionar aos ofici-
ais e praças da Força Estadual os 
meios de se aperfeiçoarem no conhe-

cimento das várias 
matérias de ins-
trução intelectual, 
resolveu criar o 
Curso de Ensino, 
em 1º de março de 
1916. Após dois 
anos de existên-
cia, o curso foi a-
primorado, sendo 

transformado em Curso de Preparação 
Militar, o qual passou a funcionar a 
partir de 14 de maio de 1918, com 
duração de dois anos e meio.

Em 26 de novembro de 1929, foi 
aprovado o Regulamento do Curso de 
Preparação Militar, passando a ter 
duração de quatro anos. No dia 28 de 
agosto de 1934 foi criado o Centro de 
Instrução Militar (CIM) que, sem 
quartel e sem aulas, embarcou para 
Santa Maria, lá permanecendo até 1º 
de julho de 1937. Regressou a Porto 
Alegre, para a Chácara das Bana-
neiras, situada na avenida Coronel 
Aparício Borges, 2001, bairro Par-
tenon, onde permanece até hoje. No 
ano de 1942, foi efetivamente criado o 
Curso de Formação de Oficiais (CFO), 
cuja primeira turma foi declarada 
aspirante a oficial em 1946.

Em 1967, por decreto do Gover-
nador do Estado, o Centro de Instrução 
Militar alterou a denominação para 
Escola Superior de Formação e 
Aperfeiçoamento de Quadros - Es-
FAQ. Já em 1968, foi criado o Curso 
Superior de Polícia Militar - CSPM, 
atual Curso de Especialização em Po-
líticas e Gestão da Segurança Pública - 
CEPGSP. 

 Tendo em vista o destaque para a 
importância das ciências militares 
desenvolvidas no âmbito das três 
Forças Armadas e Forças Auxiliares, 
em 07 de novembro de 2014, o coman-
dante da Academia de Polícia Militar, 
mediante a Portaria nº 001/SEns/ 
APM, estabeleceu as normas comple-
mentares ao Curso Superior de Polícia 
Militar (CSPM), designando-o como 
“Curso de Bacharel em Ciências 
Militares – Área de Defesa Social”, 
em cumprimento ao disposto na Lei 
Complementar nº 10.990/97 e na Lei 
nº 12.349/05 (Lei de Ensino da 
Brigada Militar).

Ao longo da história, desde a 
primeira turma de formação de oficiais 
no ano de 1922 até a presente data 
foram formados 3.066 oficiais QOEM 
e 1.858 oficiais QTPM. Atualmente 
133 cadetes frequentam o Curso Su-
perior de Polícia Militar.

Hoje, a Academia de Polícia 
Militar é responsável pelos cursos de 
formação de oficiais da Brigada 
Militar: Curso de Superior de Polícia 
Militar (CSPM) que forma o Capitão 
QOEM e Curso Básico de Oficial de 
Saúde (CBOS) que forma o Capitão 
do quadro de saúde – QOES. Também 
é responsável pelos cursos de habi-
litação de oficiais: Curso de Especiali-
zação em Estratégias e Gestão de 
Segurança Pública (CEPGESP) para 
Majores e Tenentes-coronéis; Curso 
Avançado de Administração Policial 
Militar (CAAPM) para Capitães e o 
Curso Básico de Administração Poli-
cial Militar (CBAPM), que habilita o 
1º Sargento à promoção ao posto de 1º 
Tenente QTPM.

Até 1976, os alunos ingressavam 
no CFO com o 1º grau (chamados 
alunos ginasianos, pois faziam o 

ginásio concomitantemente ao curso 
de formação), mas a partir da Lei 
Complementar nº 10.992 modificou o 
ingresso e formação dos Oficiais da 
Brigada Militar para o nível médio, 
por meio de concurso vestibular, 
modelo que vigorou até 1997, quando 
o anterior Curso de Formação de 
Oficiais passou a chamar-se Curso Su-
perior de Polícia Militar com requisito 
mínimo de bacharelado em Ciências 
Jurídicas e Sociais.
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Estruturada com Seção Admi-
nistrativa, Seção de Comando, 
Seção de Ensino, Corpo de Alunos e 
Banda de Música, a Escola de 

Sargentos conta com um efetivo 
experiente na atividade de forma-
ção e especialização contribuindo 
assim de maneira efetiva na qualifi-
cação dos quadros de nível médio 
da Brigada Militar.

Ao longo de seus 53 anos de 
funcionamento, a EsFAS já realizou 
a formação e habilitação de 12.621 
sargentos, 1.256 soldados e 749 
cabos, assim como a habilitação de 
317 oficiais do Quadro de Oficiais 
Administrativos da Brigada Militar. 
Atualmente, 176 alunos-soldados 
estão em formação na sede da 
EsFAS e, destes, 46 já estarão nas 
ruas após a formatura em setembro.

O Brasão de armas da Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento de 
Sargentos da Brigada Militar foi 
instituído por meio do Decreto nº 
52.070, de 21 de novembro de 
2014, o qual deu origem a comenda 
da Escola. A referida distinção, é 
alcançada anualmente na data de 
aniversário da escola para os 
Policiais Militares, civis e entida-
des que tiveram destaque e auxili-
aram a EsFAS no desenvolvimento 
de suas atividades.  

Quatro anos depois, a EsFAG 
passou a denominar-se EsFAS, que 
além de promover a formação e o 
aperfeiçoamento das praças da 
Brigada Militar, também acolhia, 
na condição de alunos, policiais 
militares de outras unidades da fe-
deração. 

Localizada na região central do 
Estado, na cidade de Santa Maria, 
foi criada em 13 de maio de 1970, 
por meio do Decreto Estadual nº 
20.277 do Governador do Estado, 
sendo originalmente nomeada Es-
cola de Formação e Aperfeiçoa-
mento de Graduados da Brigada 
Militar (EsFAG).

A EsFAS possui nove salas de 
aula, auditório com 190 lugares, 
alojamentos masculinos e femini-
nos, estádio com quadra poliespor-
tiva, campo de futebol e pista 
atlética, academia de musculação, 
estande de tiro coberto e sobretudo 
um quadro de instrutores compro-
metidos e qualificados.

Brasão e comenda:

ESCOLA DE 
FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO 
DE sargentos

EsFAS - SANTA MARIA
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no ensino e formação 
policial militar.”



Propugna pela valorização da 
ética e dos direitos humanos no 
preparo técnico-profissional, de 

modo que o crescimento profis-
sional dos policiais formados pela 
Escola esteja efetivamente a ser-
viço da sociedade.

A Escola de Formação e Espe-
cialização de Soldados de Mon-
tenegro (EsFES-Mn) foi criada em 
13 de agosto de 1974, por meio de 
publicação no Diário Oficial do 
Estado, passando pelas denomi-
nações ao longo da sua história 
como Escola de Formação e 
Especialização de Cabos e Solda-
dos – EsFECS, Escola de Habili-
tação e Especialização de Praças 
(EsHEP) e Escola Técnica de 
Polícia Militar de Montenegro.

Os cursos da EsFES-Mn fun-
cionam em sistema de dedicação 
exclusiva, proporcionando aos 
alunos a posse de certas e selecio-
nadas aptidões que o diferencie no 
contexto profissional, educacional 
e social e lhes proporcione o in-
gresso consciente numa profissão 
voltada para o atendimento da 
coletividade, primando pela quali-
dade na prestação de serviços.

A EsFES-Mn é um Órgão de 
Polícia Militar de práticas pedagó-
gicas voltadas ao aprendizado e 
qualificação profissional, onde se 
estimula a reflexão, estudos, 
debates e análise da realidade, a 
formação da consciência crítica, 
criativa e responsável, objetivando 
o aprimoramento do espírito poli-
cial militar e da capacidade de 
decisão, dotando seus egressos de 
condições plenas para o correto 
exercício profissional.

Além dos cursos de soldado, já 
sediou outros cursos de nível 
médio da Brigada Militar, deter-
minados pelo Departamento de 
Ensino, tais como: Curso Técnico 
de Segurança Pública (CTSP), 
Curso Básico de Administração 
Policial Militar (CBAPM), Cursos 
de Habilitações, Curso de Polícia 
Montada, Curso de Operadores de 
Choque, Curso de Especialização 
de Praças em Cinotecnia, Estágio 
do Corpo de Voluntários Militares 
Inativos (CVMI), entre outros.

Aqui começa 
a Brigada!
"Oh! Escola 
quando o clarim
Faz ecoar no meu 
peito a alvorada
A vibrar, a vibrar, 
digo pra mim:

Já sou soldado!
Guardião fardado!
Aqui começa 
a Brigada!” (Canção da 

EsFES-Mn, 
estribilho)

ESCOLA DE 
FORMAÇÃO E 
ESPECIALIZAÇÃO 
DE SOLDADOS DE 
montenegro

Este é o espírito que queremos 
incorporar em nossos alunos, 
fazendo jus em suas carreiras 

ao juramento declarado em sua 
formatura regulando a conduta 

pelos preceitos da moral, de 
cumprir rigorosamente as ordens 

das autoridades a que estiver 
subordinado e dedicar-se 

inteiramente ao serviço policial 
militar, a manutenção da ordem 

pública e a segurança da 
comunidade, mesmo com o risco 

da própria vida.

EsFES - MONTENEGRO
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A Escola de Formação e Espe-
cialização de Soldados de Osório, 
integra o sistema de ensino técnico-
profissional da Brigada Militar, e 
tem por missão precípua o desen-
volvimento e coordenação dos 
cursos de formação inicial básica e 
dos cursos de ampliação dos conhe-
cimentos e técnicas profissionais 
para o pleno exercício de funções 
policiais militares.

Criada por meio do decreto 
estadual n.º 46.463, de 30 de junho 
de 2009, foi denominada, à época, 
como Escola Técnica de Polícia 
Militar de Osório (ETPM Osório). 
Em junho de 2010, passou a ser 
chamada Escola de Formação e 
Especialização de Soldados de 
Osório (EsFES - Osório), identifi-
cação que mantem atualmente.

Situada no complexo de quartéis 
da Brigada Militar em Osório, no 
bairro Encosta da Serra, a escola 
esta estruturada em quatro seções: 
Seção de Comando, Administra-
tiva, Ensino e Corpo de Alunos. 

Possui capacidade para 150 alunos 
e conta em sua estrutura com 
alojamentos, cinco salas de aula, 
academia de musculação e dojô, 
linha de tiro, salão de eventos e 
refeitório.

A EsFES Osório também é sede 
dos cursos anuais de qualificação 
profissional, adaptações de novos 
armamentos, além de outras ativi-
dades de ensino.

Ao longo dos seus 13 anos de 
existência, a escola foi responsável 
pela formação e capacitação técnica 
de mais de quatro mil profissionais 
da Brigada Militar. Até o momento 
foram seis Cursos Técnicos em 
Segurança Pública, 10 Cursos de 
Formação e Especialização de Sol-
dados e mais de 30 Cursos de 
Capacitação. Atualmente a escola 
possui dois cursos de formação de 
soldados em andamento. 

Na qualidade da formação, 
a garantia da segurança:

“Formar profissionais 
é tua tradição, leais 
ao teu ideal, fortes 
defensores da justiça 
e que veneram tua 
obra imortal”, 
Canção da EsFES – Osório.

ESCOLA DE FORMAÇÃO 
E ESPECIALIZAÇÃO 

DE SOLDADOS DE Osório

EsFES - OSÓRIO
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ESCOLA DE 
FORMAÇÃO E 
ESPECIALIZAÇÃO 
DE SOLDADOS DE 

Porto

A origem da Escola de Formação e 
Especialização de Soldados de Porto 
Alegre (EsFES-POA) se deu em 16 de 
novembro de 2016 com o seu 1º Curso 
Básico de Formação Policial Militar 
(CBFPM), a qual permaneceu subor-
dinado a Academia de Polícia Militar 
(APM) para fins administrativos. 

Estruturada com Seções Adminis-
trativa, Comando, Ensino, Corpo de 
Alunos, a escola de soldados conta 
com um efetivo experiente na ativi-
dade de formação e especialização, 
contribuindo de maneira efetiva na 
qualificação dos quadros de nível 
médio da Brigada Militar.

Para a formação qualificada, a 
EsFES dispõe de uma grande estru-
tura: são nove salas de aulas, uma sala 
de informática equipada com 25 
computadores, todos na rede da 
Corporação, alojamentos masculino e 
feminino, campo de futebol e pista 
atlética e, sobretudo, instrutores com-
prometidos e qualificados.

A escola já realizou a formação de 

aproximadamente 800 soldados e 384 
sargentos, além dos diversos cursos 
de especialização como PM Tem-
porário, Curso de Formação para Ins-
trutores Cívicos Militares, PROERD 
e  Maria da Penha. 

Além das responsabilidades com a 
formação de soldados e sargentos da 
Brigada Militar, a escola, por inter-
médio da Seção de Ensino, também é 
responsável em auxiliar na parte de 
organização de outros cursos da 
Instituição.

O Polo de Ensino de Porto Alegre 
teve sua primeira regulamentação por 
meio da Portaria nº 698/EMBM/2018, 
ficando vinculado, de modo didá-
tico/pedagógico, à EsFES-Osório e 
administrativo/operacional ao Depar-
tamento de Ensino.

Atualmente, a escola supervisiona 
o Curso Básico de Formação Policial 
Militar, em andamento com 326 
alunos-soldados. Alguns deles já 
estarão nas ruas após a formatura em 
setembro. Além disso, supervisiona 
todas as edições do Curso Tático com 
Motocicletas e Atendimento Pré-
Hospitalar de Combate CBSvP – 
APH-C, ambos já em sua sétima 
edição no ano de 2022, realizados na 
sede do 9º BPM e Bope. 

No dia 1º de abril de 2022, a 
Portaria 890/EMBM/2022 alterou o 
Quadro Organizacional (QO) do 
Departamento de Ensino, desdo-
brando a Divisão Administrativa em 
seções, e a área de ensino passou a ser 
a Seção de Formação e Especia-
lização de Praças, estruturada em 
Chefe, Adjunto, Analista e Auxiliar, 

com vistas a regulamentação do 
efetivo à espera da mudança da Lei de 
Organização Básica que tramita junto 
ao Poder Executivo. 

Alegre

EsFES - PORTO ALEGRE
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Soldado,
Guardião 
Fardado!



Nos dias 29 e 30 de novembro 
de 2021 foi realizado o “I Semi-
nário COPPAFI”, que teve a 
participação de 150 servidores, 
integrantes da Comissão Perma-
nente de Pesquisa e Avaliação 
Física da Instituição. Durante o 

seminário foram realizadas pales-
tras com os temas Nutrição Espor-
tiva; Fisiologia do Exercício; 
Treinamento de Força e Normativa 
Interna 3.3. O evento contou, 
ainda, com oficinas práticas de cor-
rida, treinamento funcional e mo-
bilidade.

Atualmente denominada como 
Escola de Educação Física da 
Brigada Militar (EsEFBM), está 
subordinada ao Departamento de 
Ensino com a missão de planejar, 
dirigir e executar as competições 
esportivas na Corporação, bem 
como a execução de cursos e 
estágios especializados.

Durante esse 48 anos, já foram 
realizados seis cursos de formação, 
sendo dois de monitores para 
sargentos e quatro de instrutores 
para oficiais, reforçando a impor-
tância que o desenvolvimento das 
atividades físicas têm para a saúde 
dos servidores, além de ser instru-
mento de auxílio para preservação 
da saúde mental dos nossos Mili-
tares Estaduais.

O Centro de Educação Física e 
Desporto – CEFID foi criado por 
meio do decreto estadual nº 
23.246, em 13 de agosto de 1974, e 
foi instalado no ginásio de es-
portes construído pelo Estado para 
realização de jogos universitários, 
prédio que, após as competições 
acadêmicas, foi doado para a 
Brigada Militar pelo governador 
do Estado do RS, Ildo Meneghetti.

Neste ano, será realizado o V 
Curso de Instrutor de Saúde Física 
para oficiais no período de 15 de 
agosto a 21 de outubro, com 560 
horas-aulas. A instrução é desen-
volvida pela EsEFBM e supervi-
sionada  pelo Departamento de 
Ensino.

A Escola de Educação Física da 
Brigada Militar tem papel rele-
vante na formação dos policiais 
militares, atuando  nas instruções 
de Saúde Física desenvolvidas nos 
cursos de formação e habilitação, 
além de ser responsável pela apli-
cação das avaliações físicas para os 
concursos internos. 

No dia 02 de outubro de 2017 o 
telhado do ginásio foi parcialmente 
destruído durante um temporal em 
Porto Alegre. Desde então a Escola 
de Educação Física executa suas 
atividades junto ao complexo do 
Departamento de Ensino, situado 
na rua Aparício Borges, nº 2001, 
bairro Partenon.

Completa 
48 anos 
cuidando da 
saúde física 
dos policiais 
militares    

Escola de 

da Brigada 
Militar  
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Colégio Tiradentes 
de São Gabriel

O CTBM São Gabriel, foi criado em 10 de janeiro de 2010 e, desde 
os primeiros anos de existência, está na jurisdição da 19ª CRE. 
Sempre em destaque entre as escolas estaduais e regionais. Durante 
estes 12 anos já formou 487 alunos, hoje possui 213 estudantes 
matriculados nos três anos do ensino médio.

Colégio Tiradentes 
de Santa Maria

Acompanhando o crescimento bem sucedido 
do Colégio Tiradentes de Porto Alegre, em 25 
de setembro de 2008 foi criado o CTBM 
Santa Maria e em 2009 iniciou o primeiro ano 
letivo, pautando seu ensino na hierarquia e 
disciplina modelar oriunda da Brigada 
Militar. Desde os primeiros anos de exis-
tência, ocupa lugar de destaque entre as 
escolas estaduais e regionais, e nos seus 13 
anos já formou 477 alunos. Atualmente 
possui 185 estudantes matriculados nos três 
anos do ensino médio.

Colégio Tiradentes 
de Ijuí

O CTBM Ijuí foi criado no ano de 2009 
e iniciou suas atividades no ensino 
médio oficialmente em 2010, educando 
jovens oriundos de famílias de policiais 
militares e comunidade em geral por 
meio de processo seletivo como forma 
de ingresso. É considerado uma marca 
registrada em qualidade no ensino 
médio das escolas públicas do Rio 
Grande do Sul, pois obteve o 1° lugar no 
ENEM em 2019 em âmbito nacional, 
em um total de 19.500 escolas públicas 
estaduais. No IDEB obteve o 3° lugar 
entre as mesmas escolas. Este órgão de 
ensino conta com 263 alunos, 24 
professores, 18 policiais militares e 08 
funcionários civis.

Colégio Tiradentes 
de Santo Ângelo

@colegiotiradentes_ijui

@colegiotiradentes
_santoangelo

@colegiotiradentes_santamaria

@colegiotiradentes_saogabriel

O CTBM Santo Ângelo foi criado por meio do Decreto Estadual n. 
46.787, em 04 de dezembro de 2009, estando sob a jurisdição da 14ª 
Coordenadoria de Educação do Estado. Ofertando um ensino de 
excelência, ocupa reiteradamente local de destaque no ENEM e no 
IDEB, bem como aprova inúmeros jovens em vestibulares para 
ingresso em universidades federais e concursos públicos, razão pela 
qual o liceu é procurado por jovens de diversas regiões do Estado, 
hoje contando com alunos oriundos de 36 municípios gaúchos. Até 
este ano, o colégio formou 433 alunos e atualmente conta com 214 
jovens cursando o ensino médio.

Rua Henrique kopf, n° 328, 
B.Centro, Ijuí - RS, CEP 98700-000.

ctbmij-sadm@bm.rs.gov.br

55 3332-9416
Comandante do CTBM: 
Major Humberto André 
Rodrigues Lucca

Rua Pinto Bandeira, n° 350, bairro Nossa 
Senhora das Dores, Santa Maria - RS, CEP 97050-610.
ctbmsm@bm.rs.gov.br

55 99122-8217
Comandante do CTBM: 
Major Frank Hernani Schweinitz

Avenida das Acácias, nº 121, 
B. Jardim Europa, CEP 97304-166
ctbmsg-sadm@bm.rs.gov.br

55 3232-5985

Comandante do CTBM: 
Major Gerson Correia de Mello

Rua Antunes Ribas, nº 2937, 
Centro, Santo Ângelo – RS, 
CEP 98803-230
ctbmsa-sadm@bm.rs.gov.br

55 3313-2508 
Comandante do CTBM:
Major Régis Girardon Copetti

Santa Maria

São Gabriel

Ijuí

Santo Ângelo

COLÉGIOS TIRADENTES 



BRIGADA MILITAR

Colégio Tiradentes 
de Porto Alegre

O CTBM Porto Alegre foi idealizado pelo Coronel 
Oswaldo de Oliveira, na época, comandante da 
Academia de Polícia Militar. Com o nome de Escola 
Estadual de 2º Grau da Brigada Militar, teve como 
propósito inicial, a preparação dos adolescentes para o 
oficialato da Corporação, sendo assim estruturado aos 
moldes do Curso de Formação de Oficiais (CFO), com 
alunos somente do sexo masculino. Em 1989 incluiu a 
primeira turma de meninas, sendo deste então um 
colégio misto em seus alunos. O CTBM PoA é regido 
pela lei de ensino da Brigada Militar e tem por objetivo 
proporcionar o ensino médio, preparando os alunos 
para o ingresso em cursos técnicos e no ensino 
superior, além de promover a dignidade da pessoa, 
oferecendo ao educando a formação necessária ao 
desenvolvimento de suas potencialidades. Desde a sua 
criação, em 1980, até os formandos do ano de 2021, o 
CTBM/PoA formou 2.806 jovens. Atualmente, 91 
alunos estão cursando o terceiro ano do ensino médio.

Rua Silvado, nº700, bairro Glória, 
Porto Alegre - RS, CEP 91510-110.

colegiotiradentes@bm.rs.gov.br

51 3288-4264

Comandante do CTBM:
 Major Endrigo Silva Silveira
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Colégio Tiradentes 
de Passo Fundo

O CTBM de Passo Fundo é o primeiro Órgão de Polícia 
Militar de ensino médio da Brigada Militar a ser 
instalado no interior do Estado. Criado em 01 outubro 
de 2008, o 1º edital de seleção para ingresso de 90 
alunos contou com 282 jovens inscritos e, em 02 de 
março de 2009 iniciou o primeiro ano letivo. Durante os 
14 anos de existência o colégio já formou aproxi-
madamente 925 jovens. O Colégio Tiradentes de Passo 
Fundo ocupa a posição de melhor escola de Passo 
Fundo e região pelas ultimas avaliações do Enem e 
melhor escola estadual do Rio Grande do Sul pela 
classificação do IDEB.

Colégio Tiradentes 
de Caxias do Sul

Colégio Tiradentes 
de Pelotas

Em 25 de setembro de 2008, foi criado na Brigada Militar o Colégio 
Tiradentes de Pelotas que, até o presente momento já formou nove turmas 
de ensino médio, totalizando 450 alunos. No ano de 2020, o percentual de 
ingresso nas Universidades dos alunos concludentes do ensino médio 
atingiu 60% no ano de 2021 subiu para 62%, dados estes que fomentam e 
comprovam o sucesso da metodologia de ensino deste liceu militar.

O CTBM Caxias foi criado oficialmente em 05 de 
abril de 2022, um anseio de mais de uma década da 
comunidade da Serra Gaúcha. É a oitava e mais 
recente unidade da rede de Colégio Tiradentes da 
Brigada Militar. Caxias do Sul, sede do CTBM na 
Serra, é a segunda maior cidade do Estado, com sua 
população superada apenas pela capital gaúcha. O 
primeiro edital de ingresso do Colégio Tiradentes da 
Serra foi lançado em abril de 2022, resultando em 64 
alunos aprovados e matriculados, os quais iniciaram 
suas atividades escolares no dia 16 de maio do 
mesmo ano. Esta primeira turma conta com alunos de 
municípios vizinhos como Farroupilha e Bento 
Gonçalves, e também de cidades mais distantes como 
Arroio do Sal, Imbé e Porto Alegre.

@colegiotiradentes_pelotas

@colegiotiradentes_portoalegre

@colegiotiradentes_caxias

@colegiotiradentes_passofundo

Rua Professora Maria D'Ávila Pinto, 260, 
bairro Cinquentenário, Caxias do Sul - RS, 

CEP 95013-270.
ctbm-caxias@bm.rs.gov.br 

54 98421-0093

Comandante do CTBM: 
Major Juliano André Amaral

Rua Bento de Menezes, n° 583, 
B. Rodrigues, Passo Fundo - RS, 

CEP 99070-150 
ctbmpf-sadm@bm.rs.gov.br 

ctbmpf-comsoc@colegiotiradentes.g12.br 

54 3312-2293
Comandante do CTBM:

Capitã Andreza Amarante dos Santos

Avenida Duque de Caxias, nº 546, 
B. Fragata – Pelotas, CEP 96030-003

ctbmpel@bm.rs.gov.br

53 3279-4023
Comandante do CTBM:

 Major Augusto Ferreira Porto

Passo Fundo

Caxias do Sul

Porto Alegre

Pelotas



Principais Peças:
- Lanças utilizadas na Revolução 
Farroupilha e na Guerra do Paraguai;

- Canhão de campanha, fabricado na 
Inglaterra, em 1867, utilizado na 
Guerra do Paraguai;

- Armamento utilizado na 
Revolução Federalista;

- Fardamentos históricos do 
final do século XIX e início 
do século XX;

- Uma cozinha de campanha, da 
primeira metade do século XX;

- Uma motocicleta marca Harley 
Davison, ano 1970;

- E coleção completa das Revistas 
do Globo, com 1.100 edições 
impressas no período entre os 
anos de 1929 e 1967.

O Museu da Brigada Militar foi 
idealizado em 1947, pelo coronel, 
Hélio Moro Mariante, com o intui-
to de preservar a história e guardar 
a memória da Brigada Militar. Sua 
criação foi institucionalizada por 
meio do Decreto Estadual nº 
32.030, em 14 de outubro de 1985, 
assinado pelo governador Jair Soa-
res. Sua instalação ocorreu em 13 
de março de 1987, no prédio da 
Linha de Tiro da Brigada Militar.

O prédio foi inaugurado no ano 
de 1910, na grande área rural deno-
minada “Chácara das Bananeiras” 
e foi o embrião do complexo da 
Escola de Oficiais da Brigada 
Militar. É o mais antigo prédio da 
Corporação e, pelas características 
de sua arquitetura, ao completar 80 
anos, o prédio do Museu da Bri-
gada Militar foi tombado como 
Patrimônio Histórico do Rio Gran-
de do Sul, por ato governamental. 

Atualmente, situado junto ao 
complexo do Comando-geral da 
Brigada Militar, na rua dos An-
dradas, nº 498, no Centro Histórico 
de Porto Alegre, o Museu tem por 
objetivo a coleta, classificação, 
catalogação, guarda, restauração e 
divulgação de objetos, obras e 
documentos que tenham valor 
histórico para a Corporação.

Cabe ressaltar a participação do 
Museu da Brigada Militar no even-
to “Noite dos Museus” em duas 
edições, em 2019 e 2022. A última 
edição contou com a participação 

de mais de 100 mil pessoas, fomen-
tando a visitação dos museus e 
contribuindo para a transformação 
do cenário urbano junto a uma pro-
posta cultural, rica e eclética, plu-
ral e democrática, além de elevar o 
nome da Brigada Militar.

O Museu da Brigada Militar 
acolhe em seu acervo mais de seis 
mil peças, entre as quais encon-
tram-se um antigo canhão de 
campanha fabricado na Inglaterra, 
em 1867, utilizado na Guerra do 
Paraguai em ótimo estado de 
conservação; uma motocicleta 
marca Harley Davison, ano 1970; 
lanças do período farroupilha e a 
escrivaninha que pertenceu ao Ge-
neral Bento Gonçalves, além de 
indumentárias, insígnias, armas, 
viaturas e fotografias que também 
fazem parte do acervo.

 da 
Brigada Militar 

Há 36 anos 
preservando a 
nossa história

Museu

É um espaço de trocas e de pre-
servação, que só possui um sentido se 
tiver um uso social. Assim, desen-
volve ações educativas com o intuito 
de promover a inclusão social, a 
discussão, a reflexão e o desenvol-
vimento crítico, conscientizando 
sobre a importância da preservação 
do patrimônio cultural, fundamental 
para a reconstituição do passado, 
compreensão do presente e indicação 
de referenciais a serem utilizados na 
construção do futuro.

Venha conhecer 
o museu da BM:
De segunda a quinta-feira, das 12h30 às 18h
Na sexta-feira, das 8h30 às 12h30
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IPBM 

da Brigada 
Militar 

Instituto de 
Pesquisa 

Instituto 
Major 
Miguel 
Pereira

O Instituto também realiza aporte 
de ensino aos seguintes cursos e trei-
namentos: Cursos de Pós Gradua-
ção: Mestrado e Doutorado; Curso 
de Aperfeiçoamento: CEPGSP, 
CAAPM, CBAPM, CTSP; Curso de 
Graduação: CSPM; Curso de 
Formação: CBFPM; Curso de 
Capacitação: PAEC (Plano Anual de 
Qualificação Profissional), Saúde 
Mental (Anjos), RPA (Drone) e 
Inteligência PM2.

O Instituto de Pesquisa da Bri-
gada Militar (IPBM), é o primeiro 
Órgão de Polícia Militar com a 
missão de fomentar a pesquisa cien-
tífica na área da segurança pública. 
Criado no final da década de 1980 
(em 12 de outubro de 1988), a 
Instituição Brigada Militar mais 
uma vez assumiu a vanguarda das 
Policias Militares, com o ato de 
criação do Instituto materializado 
por meio do Decreto nº 32.996. No 
dia 10 de dezembro de 1990, o Major 
Miguel Pereira foi instituído Patrono 
do Instituto de Pesquisa.

Neste ano, ocorreu a primeira 
defesa de tese de doutorado no 
IPBM, apresentada pelo Coronel 
QOEM João Ailton Iaruchewski, 
com o tema “Qualidade de vida no 
trabalho: uma análise no 32º Bata-
lhão de Polícia Militar do Estado do 
Rio Grande do Sul”.

O IPBM é o órgão responsável 
pela administração da pesquisa na 
Brigada Militar. Também é compe-
tência do Instituto elaborar projetos 
e executar pesquisas encomendadas 
pelo escalão superior, bem como 
apoiar o público interno na elabo-
ração de projetos e execução de 
pesquisa de interesse da Corpo-
ração. Cabe a ele ainda acompanhar 
e avaliar os projetos de pesquisas e 
os estudos técnicos de pesquisadores 
de outras instituições. 

Na atualidade, o IPBM por meio 
da Seção Técnica, hospeda e tem a 
responsabilidade do ambiente vir-
tual de aprendizagem do DE/BM, 
inovando mais uma vez e possibi-

litando ao comando da Instituição e 
a seus integrantes uma ótima fer-
ramenta de Ensino à Distância, 
dando aporte às escolas de nível 
médio e superior para o processo de 
ensino e aprendizagem. Desta 
forma, a partir do ano de 2019 mais 
um marco para a história do Instituto 
de Pesquisa da BM ficou registrado, 
a criação do AVA (Ambiente Virtual 
de Aprendizagem), o nosso Ensino a 
distância, que atualmente possui 
16.926 usuários.
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Em 2023 o CFC deve realizar os seguintes cursos:  
CURSOS ESPECIALIZADOS 
- Condutor de Veículos de Emergência;
- Condutor de Veículos de Transporte 
   Coletivo de Passageiros;
- Condutor de Transporte de Cargas Indivisíveis;
   Movimentação de Produtos Perigosos;
- Atualização de Veículos de Emergência;
- Atualização de Veículos de Transporte 
  Coletivo de Passageiros.

CURSOS PRÁTICOS 
- Adição de Categoria A;
- Mudança de Categoria D;
- Mudança de Categoria D 
   Regionalizado;
- Mudança de Categoria E;
- Mudança de Categoria E 
   Regionalizado.

Lema: 
“Compromisso 
com a vida e 
qualificação do 
Policial”

Mais de 27 mil policiais já 
realizaram o curso de 
condutores de veículos 
de emergência.

Centro de Formação 
de 

da Brigada Militar
Condutores 

Maio Amarelo:

O Centro de Formação de Con-
dutores da Brigada Militar (CFC 
BM) foi inaugurado no dia 29 de 
setembro de 2011 para atender um 
anseio de mais de uma década da 
Instituição.

Neste ano, o CFC realizará cur-
sos regionalizados de mudança de 
categoria D, visando contemplar as 
demandas dos Comandos Regionais 
(CRPO Planalto, CRPO AJ, CRPO 

MISSÕES, CRPO FNO, CRPO 
SERRA,  CRPO FO e  CRPO 
Central) e, assim, qualificar um mai-
or número de condutores para 
veículos dessa categoria no emprego 
operacional, otimização os serviços 
realizados no policiamento osten-
sivo.

Atuando com ênfase na educação 
de qualidade e na condução segura, 
no mês de maio desenvolvemos 
ações alusiva ao movimento Maio 
Amarelo. Realizando barreiras edu-
cativas com a distribuição de folders 
com dicas de segurança no trânsito, 
buscando assim, a conscientização 
da população em geral e a cons-
trução de um trânsito mais humani-
zado.

O CFCBM é destinado à for-
mação e qualificação exclusiva dos 
integrantes da Corporação, trazendo 
maior agilidade e uniformidade aos 
serviços atinentes a Carteira Nacio-
nal de Habilitação. Suas atividades 
são executadas em acordo com a 
legislação vigente. Atua na forma-
ção e especialização dos condutores 
de viaturas da Brigada Militar. 
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- Alteração de dados: 2.168
- Segunda Via: 370
- Permissão Internacional para Dirigir: 473
- CNH Definitiva:221

- Curso para Condutores de Transporte 
  Coletivo de Passageiros: 2.713
- Curso de Movimentação de Produtos 
   Perigosos: 125
- Atualização para Condutores de 
   Veículos de Emergência: 8.740
- Atualização para Condutores de Transporte 
   Coletivo de Passageiros: 811

- Adição de Categoria A: 577
- Mudança de Categoria D: 1.326
- Mudança de Categoria E: 15

Resumo dos serviços realizados pelo 
CFC BM, até o primeiro semestre de 2022:

- Renovação de exames: 8.405
- Curso para Condutores de 
  Veículos de Emergência: 27.667

CFCBM



Neste período ocorreram ainda, 
dois cursos de tripulante técnico, 
que formaram 24 policiais mili-
tares que atuam no solo apoiando 
as manobras de pátio e abasteci-
mento das aeronaves, além dos 27 
militares “Operadores de Pista” 
que concluíram o curso no CFAer. 
A realização das instruções já 
citadas e dos demais cursos na área 
da aviação do Centro de Formação 
Aeropolicial têm auxiliado no 
desenvolvimento e qualificação da 
aviação Brigadiana.

As ações de ensino do CFAer 
estão cada vez mais consolidadas, 
pois a Brigada Militar como um 
todo sempre teve a sua preocu-
pação voltada para a educação, 
sendo considerada nos dias de hoje 
como uma Corporação de vanguar-
da para as mudanças e melhorias da 
doutrina aeropolicial.

A atividade de ensino deste 
Centro abrange desde a formação 
completa de pilotos de aeronaves, 
por meio dos cursos de piloto 
privado, comercial de avião e de 
helicóptero, bem como, a capaci-
tação de tripulantes técnicos que 
exercem atividades em solo e tri-

pulantes operacionais/operadores 
aerotáticos que desenvolvem suas 
atividades a bordo das aeronaves.

Durante esses 17 anos, já foram 
realizados quatro cursos de forma-
ção de Tripulantes Operacionais, 
com 75 operadores formados e 
habilitados para exercerem fun-
ções a bordo das aeronaves na exe-
cução da função “Multi-missão” e 
emitidos 236 certificados de con-
clusão de Curso de Piloto em 
variadas modalidades, visando à 
qualificação dos oficiais pilotos. 

O Centro de Formação Aero-
policial (CFAer), “Centro Major 
Ibes”, foi instituído pelo Decreto 
Estadual nº 43.757, de 25 de abril 
de 2005, e tem por missão precípua 
a formação e especialização dos 
policiais militares na área de poli-
ciamento aéreo e o desenvol-
vimento de programas de incentivo 
desta atividade dentro da Corpo-
ração.

Centro de Formação  

Completa 17 anos cuidando da formação dos 
pilotos, operadores aerotáticos e tripulantes 
técnicos da Brigada Militar

Aeropolicial
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MAIS DE Um Milhão de Alunos JÁ PASSARAM 
PELO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA DO RS 

PR
O

ER
D

2011 – Coordenação estadual do 
Proerd recebe o certificado interna-
cional e passa a ser reconhecida 
como Centro de Treinamento. No 
mesmo ano ocorreu ainda, a for-
mação no RS pelo Centro de Trei-
namento da BMRS e da PMMG de 
três equipes de mentores;

Após análise de outras inicia-
tivas e programas de prevenção, o 
D.A.R.E. foi concebido e proposto 
para ser desenvolvido em ambiente 
escolar, por policiais uniformi-
zados e especialmente qualificados 
para tal, tornando-se uma extensão 
natural das iniciativas de policia-
mento comunitário.

No Brasil, o programa iniciou 
em 1992, na Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, que 
buscava estratégias alternativas ao 
policiamento tradicional. Em uma 
parceria com o Consulado Ame-
ricano, uma equipe formada por 
policiais de Los Angeles e San 

Diego veio ao Rio de Janeiro, 
possibilitando a habilitação de 29 
policiais da PMERJ.

Em 1998, os primeiros instru-
tores da Brigada Militar foram 
formados em São Paulo. Neste 
mesmo ano, o então Capitão Júlio 
César Araújo Peres, formou as duas 
primeiras turmas no Rio Grande do 
Sul, no Colégio Estadual Piratini, 
iniciando a expansão do programa 
pelo Estado.

Desde a fundação do Proerd no 
Rio Grande do Sul em 1998 até o 
fechamento do primeiro semestre 
de 2022, alcançamos a marca 
significativa de 1.430.261 alunos e 
904 instrutores formados, destes 
410 instrutores estão na ativa, tra-
balhando com crianças do 5º e 7º 
anos do ensino fundamental.

O Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência 
(PROERD) é originário do progra-
ma norte-americano Drug Abuse 
Resistance Education (D.A.R.E.), 
criado em 1983, por uma força-
tarefa formada por policiais de Los 
Angeles com o intuito de quebrar o 
ciclo de abuso de drogas relacio-
nado, cada vez mais, com condutas 
criminosas e prisões.

Formação de mentores 
no Rio Grande do Sul:

2002 – Formação da primeira 
equipe de mentores no Centro de 
Treinamento da PMSC;

2007 – Formação no RS pelo 

Centro de Treinamento da PMMG 
de três equipes de mentores;

2019 – Renovado a chancela de 
Centro de Treinamento do PRO-
ERD RS por mais quatro anos.

A Brigada Militar desenvolve o 
Proerd desde 1998 e conquistou 
inúmeros reconhecimentos for-
mais, tornando-se Política Pública 
Oficial de Prevenção às Drogas por 
meio da Lei estadual nº 13.468/ 
2010, aprovado por unanimidade 
na Assembleia Legislativa do Rio 
Grande do Sul.

Proerd virou Lei:

2022 – Formação no Estado, 
pelo Centro de Treinamento da 
BMRS de 30 mentores, sendo dois 
da PMMG e da PMDF e um da 
PMMS.
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O Departamento de Ensino da Brigada Militar
Endereço: Rua Coronel Aparício Borges, n° 2001, bairro Glória, Porto Alegre - RS, CEP 90680-570.
E-mail: de-comsoc@bm.rs.gov.br  / de@bm.rs.gov.br
Telefone: 51 3288-4100
Diretor: Coronel Luigi Gustavo Soares Pereira

Academia de Polícia Militar - APM
Endereço: Rua Coronel Aparício Borges, n° 2001, bairro Glória, Porto Alegre - RS, CEP 90680-570.
E-mail: apm-sens@bm.rs.gov.br
Telefone: 51 985016-3469
Comandante: Tenente-coronel Tales Américo Osório

Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos - EsFAS
Endereço: Rua Pinto Bandeira, nº 300, bairro Nossa Senhora das Dores - Santa Maria/RS, CEP 97050-610
E-mail: esfas@bm.rs.gov.br
Telefone: 055 98411-7893
Comandante: Capitão Humberto Goulart Neto

Escola de Formação e Especialização de Soldados de Montenegro - EsFES-Mn
Endereço: Rua Ramiro Barcellos, nº 800, bairro Centro - Montenegro/RS, CEP 92512-130
E-mail: esfesmn@bm.rs.gov.br
Telefone: 51 98577-1369
Comandante: Major Iber Augusto Lesina Giordano

Escola de Formação e Especialização de Soldados de Osório - EsFES-Osório
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, nº4, bairro Caiu do Céu - Osório - RS, CEP 95520-000
E-mail: esfesosr-adm@bm.rs.gov.br
Telefone: 51 98504-6887
Comandante: Major Daniel Marobin

Escola de Formação e Especialização de Soldados de Porto Alegre - EsFES-PoA
Endereço: Avenida Coronel Aparício Borges, nº 2000, bairro Partenon - Porto Alegre/RS, CEP 90680-570
E-mail: esfespoa-scmdo@bm.rs.gov.br
Telefone: 51 3384-4581
Comandante: Major Eduardo Moura Mendes

Instituto de Pesquisa da Brigada Militar - IPBM
Endereço: Rua Coronel Aparício Borges, n° 2001, bairro Glória, Porto Alegre - RS, CEP 90680-570.
E-mail: ipbm-sadm@bm.rs.gov.br  - ipbm-ead@bm.rs.gov.br  - ipbm-spe@bm.rs.gov.br
Telefone: 51 98449-3040
Comandante: Tenente-coronel Ailton Pereira Azevedo

Escola de Educação Física - EsEFBM
Endereço: Rua Coronel Aparício Borges, n° 2001, bairro Glória, Porto Alegre - RS, CEP 90680-570.
E-mail: esef-sens@bm.rs.gov.br - esefbm@bm.rs.gov.br
Telefone: 51 98512-5445
Comandante: Capitão Josué Flávio Steffen

Centro de Formação Aeropolicial- CFAer
Endereço: RS 407, nº 2225, bairro Santo Antônio, Capão da Canoa-RS/ CEP 95555-000
E-mail: cfaer@bm.rs.gov.br
Telefone: (51)3665-2816
Chefe: Major Nelson Renan Barros

Museu da Brigada  Militar   
Endereço: Rua dos Andradas nº 498, Porto Alegre – RS, CEP. 90020-002  
E-mail: mbm@brigadamilitar.rs.gov.br  
Telefone: 51 3288-2940
Chefe: Capitã Monica Zuany Botelho 

Polos de Ensino da Brigada Militar

Polo de Ensino de Santa Rosa
Endereço: Rua Sinval Saldanha, n° 1118, bairro Planalto, Santa Rosa - RS, CEP 98794-228.
E-mail: 4bpaf-cbfpm@bm.rs.gov.br
Telefone: 55 98442-6353
Comandante: Capitão Anderson Machado

Polo de Ensino de Rio Pardo
Endereço: Rua Ernesto Alves, n°306, Bairro Centro, Rio Pardo – RS, CEP 96640-000
E-mail: 2bpm-sens@bm.rs.gov.br
Telefone: (51) 3731-1457
Comandante: Major Daniel Pinto Mello

Polo de Ensino Caxias do Sul
Endereço: Travessa Santa Maria, nº 900, bairro Kayser, Caxias do Sul – RS, CEP95098-700
E-mail: ctsp-cds@bm.rs.gov.br
Telefone: 054 3204-5250
Comandante: Major Wagner Carvalho dos Santos

Polo de Ensino de Passo Fundo
Endereço: Rua São Roque, n⁰ 691, Vila Bom Jesus, Passo Fundo - RS, CEP 99062-000
E-mail: polopf@bm.rs.gov.br
Telefone: 54 98418-8123 / 54 99141-7877
Comandante: Major Jarbas Luiz Bohrer
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* As informações dos Colégios Tiradentes da Brigada Militar encontram-se nas páginas 14 e 15.



Por último, manifesto minha consideração de que o DE e 
suas Escolas são muito importantes para o processo de 
formação e especialização dos profissionais da Brigada 
Militar. Seu reconhecimento junto à comunidade gaúcha é 
visto pela qualidade que resulta do serviço prestado a 
população e pelo reconhecimento nacional como uma 
Polícia Militar de ponta no país, saindo do modelo reativo, 
para centrar no modelo preventivo de policiamento. Assim, 
desejo que cada vez mais o Departamento de Ensino e suas 
estruturas continuem permanentemente investindo na 
qualidade da formação do Brigadiano.

Neste período que estive na direção da DE estava em andamento uma nova política de ensino na 
formação e qualificação dos servidores da área da segurança (Brigada Militar, Polícia Civil e 
Susepe), estabelecida pelo governo que assumiu no início do ano de 1999.  Definindo currículos 
novos e mais abrangentes da compreensão da sociedade e da função social da atividade, propondo 
a saída do modelo reativo para um modelo preventivo, que estava sendo implementado em parceria 
com Universidades e realizado com a integração do corpo diretivo, docente e discente dos órgãos 
policiais integrantes da SJSP. Os cursos de formação para agentes da área de segurança pública 
foram unificados, sendo constituída uma primeira parte com um currículo básico comum a todos e 
a segunda, com currículo técnico específico. A primeira parte era realizada nas escolas das 
organizações policiais, com turmas integradas por policiais militares, civis e agentes 
penitenciários. Na segunda, cada organização desenvolvida a formação específica. O Corpo 
docente era constituído por professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Academia 
de Polícia Militar, Academia de Polícia Civil e Escola da Superintendência dos Serviços Prisionais 
e Comitê Gestor, coordenado pela SJSP e integrado pelos dirigentes das Academias e da Escola da 
Susepe.

Em minha passagem pela Direção da DE estive praticamente todo o período envolvido no 
acompanhamento, orientação e controle desta formação. 

Durante as minhas atividades como oficial da ativa na Brigada Militar, no período de 
fevereiro a agosto de 2001, exerci a função de Diretor do Departamento de Ensino da 
Brigada Militar que naquele período era composto da Escola de Formação e 

Especialização de Cabo e Soldados, Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos, Escola 
de Formação de Bombeiros Militar e Academia de Polícia Militar.

Coronel RR 
Luis Antônio Brener, 

Diretor de Ensino da 
Brigada Militar em 2001.
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O DE e suas Escolas são muito importantes 
para o processo de formação e especialização 
dos profissionais da Brigada Militar



Coronel 
Marcus Vinícius 
Gonçalves Oliveira, 
Diretor de Ensino da 
Brigada Militar em 2020 e 2021.

“Manifesto meu orgulho e satisfação de ter 
dirigido o maior comando da Instituição” 

Neste momento e, em todos os momentos em que sou instado a falar sobre o Departamento de 
Ensino da Brigada Militar, manifesto meu orgulho e satisfação de ter dirigido o maior comando da 
Instituição. 

É fundamental desenvolver as competências para o desempenho das diversas funções policiais. Temos a 
certeza absoluta que o Departamento de Ensino, através da Fonte de Lideres, nossa APM, e todos os demais 
OPM subordinados estão aptos a alcançar o conhecimento, habilidades e atitudes necessárias a cada um dos 
quadros da instituição, despertando e nutrindo o potencial de cada um, docente e discente no desenvolver dos 

seus papeis de transmitir as competências e de assimilação 
destas.

“Meu muito Obrigado!”

Nunca me faltou confiança, audácia e capacidade de 
transformar. Acredito na possibilidade de mudanças e tenho a 
convicção de que podemos, cada um nas suas obras, propiciar 
um futuro melhor e mais brilhante para nossa jornada de vida, 
para a Brigada Militar e para nossa comunidade.

Finalizo em regozijo por trilhar esta jornada especial. Meu 
agradecimento ao Grande Arquiteto do Universo e a nossa 
amada Brigada Militar por propiciar esta experiência de 
dirigir o Departamento de Ensino da Brigada Militar e de 
tantas outras oportunidades de aprender e compartilhar o 
conhecimento com meus superiores, pares e subordinados.  

Busco na memória a história do Departamento de Ensino da Brigada Militar, que foi criado em agosto de 
1974. Todavia tem sua origem em 1941, com a criação da Diretoria Geral de Instrução, a qual passou a 
coordenar as atividades de instrução e ensino na Instituição. De lá para cá aprimoramos a estrutura, os 
processos e o corpo docente. Foi, e, é um trabalho duro, o ontem, o hoje e certamente o amanhã com os novos 
desafios.

Deixo minhas palavras de admiração e apreço por aqueles que me antecederam, os quais são os 
responsáveis por alcançar as condições que eram necessárias para dar seguimento a transformação e ao 
aperfeiçoamento das estruturas, processos e dos recursos humanos que realizamos durante nossa gestão. 

No período em que dirigi o departamento contávamos com 16 OPMs, a nossa ilustre Academia de Polícia 
Militar – A FONTE DE LIDERES, o Instituto de Pesquisa, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento de 
Sargentos, o Centro de Formação Aeropolicial, a Escola de Educação Física da Brigada Militar, o Museu, três 
Escolas de Formação de Soldados e sete Colégios Tiradentes da Brigada Militar (CTBM).

Conduzir um comando de tal expressão foi muito significante para minha trajetória. Estive à frente de 
missões relacionadas ao fomento de pesquisas, realização do planejamento, coordenação, fiscalização e 
controle da formação, aperfeiçoamento e especialização de todos os recursos humanos da Brigada Militar, na 
formação inicial e continuada, do policiamento e administração geral até as atividades especializadas. Sendo, 
ainda, responsável, pela nobre missão de preservar a história, na medida em que tem por responsabilidade 
guarnecer o acervo cultural da Brigada Militar.

Uma saudação especial e meu desejo de sorte aos sucessores, sobretudo, que tenham a dedicação, afinco, 
irresignação e vontade de fazer melhor para prosseguir no aprimoramento do Departamento de Ensino, pois é 
nele que iniciamos a Segurança Pública. 
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